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الكتاب جلامع مقدمة

إالَّ يرتاح ال فهو العفاف، حلَو فأثمر الحبُّ خالله يف أزهر مورق غصٌن إال العاشق ما
شذا الحاملة الصبا ريح تنسم إالَّ الفالة واسع يف له يروق وال إلِفه، نوى يشكو طري إىل
لظى من استمدَّ إذا سناُه أبهى وما الصفا، بربد توىشَّ إذا الحبَّ أحىل ما الحبيب،
إالَّ يرتقيها ال التي العلياء إىل املؤدية السلم لعمري فهو بهيٍّا؛ ساطًعا نوًرا الطاهر القلب
الهوى يف الصفاء رسى النسيم يف السارية الروح بل العفاف، آيات قلوبهم عىل أنزلت قوٌم
فيدمث القلوب يطرق أنه وصًفا وحسبه الشجاع، الفارس قلب يف اإلقدام أو العذري
الفارضحيث ابن َدرُّ وهلل الشمول، عن تغني شمائل إليه فيوحي الفؤاد ويغىش األخالق،

يقول:

ن��ش��َوت��ي ش��ُم��ولِ��ي م��ن ال ش��م��ائ��ل��ه��ا وم��ن َق��َدح��ي ع��ن اس��ت��غ��ن��ي��ُت وب��ال��َح��َدِق

العرب: أقوال من ملخًصا وذويه العشق يف جاء ما وإليك
من وأخفى يخفى، أن من أظهر هو فقال: العشق عن أعرابيٍّا سألت العيني: قال

توارى. تركته وإن أورى، قدحتَُه إن الحجر، يف النار كمون كامن يُرى، أن
حزم ويبعث األذهان، ويُصفي الجبان، ع يُشجِّ أنه إالَّ للعشق يكن لم لو وقيل:

رشًفا. لكفاه العاجز
سقمه. وأطال طرفه، وأبكى قلبَُه، عذَّب فقال: عشق، قد ابنك لرجل: قيل

عقوبة. يستحق لم كذلك كان وما اختيار، ال اضطرار ذنوب اق الُعشَّ ذنوب وقيل:
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فتمثلت الفضة وجهها كأن حسناء فتاة فرأيت خرجت جندب: بن هللا عبد وقال
ذريح: بن قيس بقول

ف��ات��ُر وال��ط��رف ال��ع��ي��ن ج��ف��ن م��ري��ض��ة خ��ري��دة ك��ل ِم��تُّ إن ب��دم��ي خ��ذوا

يُفدى. ال وأسرينا يُودى، ال قتيلنا إن جندب، يابن الفتاة: فقالت
الشاعر: وقال

وح��دي ب��ي��ن��ه��م م��ن أل��ق��اه م��ا ت��ح��م��ل��ت ل��ي��ت��ن��ي ال��ص��ب��اب��ة ال��م��ح��ب��ون ت��ش��كَّ��ى
ب��ع��دي وال م��ح��ب ق��ب��ل��ي ي��ل��ق��ه��ا ف��ل��م ك��ل��ه��ا ال��ح��ب ل��ذة ل��ن��ف��س��ي ف��ك��ان��ت

أسد: بني شاعر وقال

م��ط��ي��ُع م��ن��ِك ل��ألم��ر س��ام��ٌع ف��ق��ل ال��ه��وى ت��ت��ب��ع أن ال��ن��ف��س أم��رت��ك إذا

فقال: يحبها عم ابنة له وكان السفر أحدهم أراد

م��دام��ُع وف��اض��ت س��ي��ر ب��ن��ا وج��د ج��م��ال��ن��ا ل��ل��رح��ي��ل ت��ب��دت ول��م��ا
راج��ُع أن��ت م��ت��ى ب��ع��ي��ن��ي��ه��ا وأوم��ت وس��ل��م��ت ال��ب��ن��ان ب��أط��راف أش��ارت
ص��ان��ُع ال��ل��ه ب��م��ا ع��ل��م��ي م��ا ف��دي��ت��ك ح��رارة ف��ي��ه وال��ق��ل��ب ل��ه��ا ف��ق��ل��ت

عشقوا إذا قوم من قال: الرجل؟ ممن مجلسُه: حرض أعرابيٍّا الهمذاني سعيد سأل
ويف صباحة نسائنا يف ألن فقال: ذلك سبب سأله ثم الكعبة، ورب عذري فقال: ماتوا.

عفة. فتياننا
فيه. أهلُه وعزينا إال عندنا بأحد العشق علق ما الهند: حكماء بعض قال

وهو للملك ترشيحه يف فأخذ ولد سوى يُرزق لم الفرس ملك جور بهرام إن قيل:
العشق، غري له نافع ال أن عىل وغريهم الحكماء من املعلمون اتفق أن إىل الهمة ساقط
عليه بالتَجنِّي امللك فأمرها منهن، بواحدة علق أن إىل به يعبثن الجواري عليه فسلط
ملوك أجلِّ من ذلك بسبب فكان وامللك، العلم يف رغبة ذا الهمة رفيع إالَّ تطلب ال وأنها

وأعلمها. الفرس
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هزل. وجده جد هزله يُجهل، ال ومعروف يُعرف، ال مجهول العشق بعضهم: قال
بها ويهيم النفس تؤثرها للمرءِ سوانح فقال: العشق؟ ما أكثم: ابن املأمون سأل
وملك مالك وصاحب مؤنس، وأليف ممتع، جليس العشق فقال: ثمامة وسأل القلب،
والقلوب وأرواحه، األبدان ملك جائرة، وأحكامه غامضة، ومذاهبه لطيفة، مسالكه قاهر،
ملكها وقياد طاعتها عنان وأُعطي وآراءها، والعقول ونواظرها، والعيون وخواطرها،
املأمون: له فقال مسلكه، القلوب يف وغمض مدخله، األبصار عن توارى ترصفها، وقوى

بجائزة. له وأمر ثمامة، يا أحسنت
ذلك يف بأس ال فقال: الشعر، من الرقيق يف رشع ابنك إن سالم: بن لسعيد قيل
مسلط غشوم، ملك العشق مكتوبًا: صخرة عىل ووجد ورق. ودق وطُرف رشف فقد
والنظر أسريه، فالعقل النفوس، له وخضعت األلباب له وانقادت القلوب له دانت ظلوم،
مستقره بحر نائبه، والهيام حاجبه، والشغف جاسوسه، والتفكر عامله، واللحظ رسوله،

املخرج. عسري املسلك، دقيق فائض، تياره ويم غامض،
اضطرب قلبه انفراج من إنه حكيم: فقال عليه، فُغيش معشوقته إىل رجل نظر
قلبية األهل محبة فقال: أهلنا! إىل النظر عند كذلك نكون ال بالنا ما له: فقيل جسمه.

الشاعر: وقال وفعًال. رسيانًا وأعظم وألطف أدق فهي روحانية، وهذه

ت��غ��ي��ب ف��أي��ن ق��ل��ب��ي ف��ي وم��ث��واك ف��م��ي ف��ي وذك��رك ع��ي��ن��ي ف��ي خ��ي��ال��ك

ولطفت حواشيه، رقت اآلن هلل، الحمد فقال: عشق، قد ابنك إن العلماء: لبعض وقيل
عىل فواظب شمائله، وجلت عباراته، وحسنت حركاته، وظرفت إشارته، وملحت معانيه،

القبيح. واجتنب املليح
وغريهم الخلفاء بعض جواري إن حتى قلبه الحب يطرق بمن تفتخر العرب وكانت
الغزل من تضمنت شعر أبيات الربد من وغريها العصائب عىل يكتبن كن العظماء من
بعض عصائب عىل ُكتب ما ذكر وإليك وأهناه، أرقه األوصاف كئوس ومن أشهاه،

الِحَسان:
فرأيت كالتماثيل، جواٍر رأسه وعىل الرشيد هارون عىل دخلت الحسن: أبو قال

الذهب: بصفائح عليها مكتوب والياقوت بالدر منظمة عصابة

ح��اك��م ب��ي��ن��ن��ا ف��ي��م��ا وال��ل��ه ظ��ال��م ي��ا ال��ح��ب ف��ي ظ��ل��م��ت��ن��ي
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أخرى: عصابة عىل ورأيت

رام��ي ي��ا ف��أص��ب��ت��ن��ي ورم��ي��ت��ن��ي س��ه��ام��ي ت��ص��ب��ك ف��ل��م رم��ي��ُت ل��ي م��ا

عصابة: عىل وُكتب

ه��الل أم ال��ع��ص��اب��ة ف��ي أش��م��س رج��اُل ي��ا ق��ول��وا ب��ال��ل��ه أال

غريها: وعىل

ال��ع��ي��ون م��الح��ظ��ة ع��ن ف��ك��ف��وا ج��ن��ون ب��ال ال��ح��ي��اة أت��ه��وون

فصاحتها مع الغناء تجيد وكانت لها عصابة عىل املاهاني جارية ورد وكتبت
وبراعتها:

م��ح��ال س��واه��ا م��ا ش��يء ف��ك��ل وج��ه��ه��ا ف��ي ال��ح��س��ن وت��مَّ ��ت ت��مَّ
ه��الل ي��وم ك��ل ف��ي وج��ه��ه��ا ف��ي ول��ي ه��الل ال��ش��ه��ر ف��ي ل��ل��ن��اس

وعىل وإعجابًا تيًها تميس خالصة جارية عالج علينا خرجت الجهم: بن عيل قال
مكتوب: طرتها

وص��لَّ��ى ل��م��ق��ل��ت��ي��ك ط��رف��ي ص��ام ت��ج��ل��ى ال��ق��ص��ور م��ن ه��الًال ي��ا
ي��ت��ق��ل��ى م��ن ب��ذاك ي��دري ك��ي��ف ال أم ل��ي��ل��ي أط��ال أدري ل��س��ت
م��خ��ّال ك��ن��ت ال��ن��ج��وم ول��رع��ي ل��ي��ل��ي الس��ت��ط��ال��ة ت��ف��رغ��ت ل��و

األيمن: جانبه عىل مكتوب خام درع وعليها منال إلينا وخرجت

م��خ��ت��وُم وال��ه��وى ب��ال��ش��وق ه��و ك��ت��ابً��ا ف��ؤادي ف��ي ال��ط��رف ك��ت��ب
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مكتوب: األيرس وعىل

م��ش��وُم ف��ؤادي ع��ل��ى ط��رف��ي إن ب��الءً ف��ؤادي ع��ل��ى ط��رف��ي ك��ان

بالذهب: مكتوٌب الفاريس سعيد جارية (ظبى) عصابة عىل وكان

ال��ش��ج��ن أن��ام��ُل وج��ن��ت��يَّ ف��ي ك��ت��ب��ت ل��م��ا ق��ارئ��ة ال��ع��ي��ن

جاريتها: عصابة عىل شعب كتبت وهب: بن الحسن قال

ال��م��ح��ب��وب��ا ذل��ك ح��س��ب��ت��ك إال ب��ح��ب��ه ي��ب��وح ش��ج��ن ذا أل��َق ل��م
ن��ص��ي��بً��ا م��ن��ك س��واي ي��ن��ال ال أن واث��ق ب��ك وإن��ن��ي ع��ل��ي��ك ح��ذًرا

األيمن: قبائه عاتق عىل املتوكل خادم شفيع وكتب

ب��ال��ع��ب��ي��ر ال��ت��رائ��ب ش��رق ن��ض��ي��ر غ��ص��ن ع��ل��ى ب��دٌر

األيرس: عاتقه وعىل

ال��م��ن��ي��ر ال��ق��م��ر ص��ف��ح��ة ف��ي وج��ه��ه ص��ف��ي��ح��ة خ��ط��ت

عصابتها: عىل الطائي جارية وصيف وكتبت

وت��ك��ل��م��ا أح��ش��ائ��ه ف��ي ت��ن��ف��س ح��س��ب��ت��ُه ح��ت��ى ال��ح��ب ي��ش��ك��و زال ف��م��ا
دم��ا ل��ُه ب��ك��ي��ت دم��ًع��ا ب��ك��ى م��ا إذا ل��ب��ك��ائ��ه رح��م��ة ل��دي��ه ف��أب��ك��ي

بغداد: أهل مواجن من وهي (مزاج) عصابة عىل وكان

ض��اق��ا ق��د ال��ص��ب��ر س��ب��ي��ل إن ه��ي��ه��ات ل��ه��م ق��ل��ت ال��ص��ب��ر دروع ع��ل��ي��ك ق��ال��وا
م��ش��ت��اق��ا ال��ط��رف إل��ي��ِه ي��ع��ود ح��ت��ى ي��ب��ص��ره��ا ح��ي��ن ع��ن��ه��ا ال��ط��رف ي��رج��ع م��ا

17



اق الُعشَّ نوادر

عصابتها: عىل الناطفي جارية وكتبت

ع��ي��ن��ي ع��ن م��غ��رور ي��ا ب��ع��ي��ن��ي��ك ف��اغ��رْب ن��ظ��رت إذا ع��ي��ن��ي ف��ي وال��س��م��ر ال��ه��ن��د
ال��ق��ي��ن ص��ن��ع��ة م��ن ال ال��ل��ه ص��ن��ع��ة م��ن أغ��م��ده ل��س��ت ل��ح��ٍظ س��ي��ف ل��ي ف��إن

بالحناء: كفها يف (حدائق) وكتبت

خ��ض��اِب ل��ك��ل زي��ٌن ك��ف��ي ح��س��ن ك��ف��ي زي��ن ال��خ��ض��اب ح��س��ن ل��ي��س

مكتوب قلنسوة رأسها وعىل محّىل سيًفا تقلدت وقد حمدان جارية (علينا) وخرجت
عليها:

ال��ب��ص��ر ب��وص��ف��ه��ا ي��ح��ار ج��اري��ة ح��س��ن ت��أَم��ل
ذك��ُر وه��ي أن��ث��ى ف��ه��ي م��ؤن��ث��ٌة م��ذك��رٌة

بالذهب: مكتوب سيفها حمائل وعىل

ب��ح��دي��ه س��اء م��ن ي��ق��ت��ل ب��ع��ي��ن��ي��ه س��ي��ف ي��ك��ِف��ه ل��م
س��ي��ف��ِه ب��ي��ن أب��ق��ى ف��ك��ي��ف ص��ارًم��ا م��ره��ًف��ا ت��ردى ح��ت��ى
ص��ف��ي��ِه ب��ي��ن ف��ي��ه��ا ي��خ��ط��ر درع��ُه الب��ًس��ا ت��راه ف��ل��و
ب��ك��ف��ي��ِه س��ي��ٍف م��ن أق��ت��ل ط��رف��ِه م��ن ال��س��ي��ف أن ع��ل��م��ت

الكوفية: منصف جاريتها منطقة عىل واحدة وكتبت

ي��ن��ح��ل م��س��ت إذا م��ا ال��ع��ي��ن غ��م��زة م��ن ج��س��دي
ي��ن��س��ل ص��دري م��ن ك��اد ح��ت��ى رقَّ وف��ؤادي
ب��ال��ك��ل ظ��ن��ك ف��م��ا ال��ق��ل��ب ي��ص��دع ب��ي م��ا ب��ع��ض
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مكتوبًا: مروحة عىل رأيت هللا: عبد بن أحمد قال

ب��ع��دْه ول��ل��خ��ي��ف��ة وح��ده ل��ل��ه ال��ح��م��د
ع��ن��دْه ب��ات ح��ب��ي��ب��ُه م��ا إذا ول��ل��م��ح��ب

بالذهب: عليه مكتوبًا رسيًرا مجلس يف ورأيت

خ��دِّ ع��ل��ى ا خ��دٍّ وض��ع��ا ق��د إل��ف��ان ورٍد وم��ن راٍح م��ن وأع��ذب أش��ه��ى
ِع��ق��ِد ف��ي ل��ل��ق��رب ك��أن��ه��م��ا ح��ت��ى ص��اح��ب��ه أح��ش��اء إح��داه��م��ا وض��م
ال��وج��ِد م��ن يُ��خ��ف��ي م��ا يُ��ظ��ه��ُر وذاك ح��زٍن م��ن ي��ل��ق��اُه ب��م��ا ي��ب��وح ه��ذا

عصابة: عىل ورأيت

خ��ي��ال��ه��ا ع��ن��ي ب��ال��ل��ي��ل ي��ح��ج��ب��وا ب��أن ل��ه��م ف��م��ا ب��ال��ن��ه��ار ي��ح��ج��ب��وه��ا وإن

مكتوب: منهنَّ واحدة عصابة عىل وصائف الرشيد باب عىل رأيت األصمعي: قال

م��ق��دس��ْه أراٍض م��ن ن��واع��ٌم خ��وٌد ن��ح��ن
م��ن��ح��س��ْه ف��ي��ن��ا ل��ي��س رزق��ن��ا ال��ل��ه أح��س��ن
م��وس��وس��ْه ت��دع��ن��ي ال ف��ت��ى ي��ا ال��ل��ه ف��ات��ِق

أقسام: ستة إىل العشاق نوادر كتاب م يُقسَّ
الخلفاء. نوادر يف األول: القسم

عذرة. بني نوادر يف الثاني: القسم

عامر. بني نوادر يف الثالث: القسم
الشعراء. نوادر يف الرابع: القسم

العشاق. نوادر من متفرقات الخامس: القسم
العشاق. مصارع يف السادس: القسم

19





األول القسم

اخللفاء نوادر يف





نواس وأبو واجلارية الرشيد هارون

املنظر بديعة الشكل لطيفة جارية فرأى املقاصري يف يميش فقام ليلة الرشيد أرق
فقال: الخرب؟ هذا ما هللا أمني يا به: علمت وقد فقالت فأيقظها،

ال��س��ح��ر وق��ت إل��ى ال��م��أوى ي��رت��ج��ي ح��ي��ك��م ف��ي ط��ارق ض��ي��ف ه��و
وال��ب��ص��ر وب��س��م��ع��ي ب��ي رض��ي إن أخ��دم��ه س��ي��دي ب��س��روٍر ف��ق��ال��ت

فأنشد: الخرب» هذا ما هللا أمني «يا أجز له: وقال نواس أبا أحرض أصبح فلما

ال��ف��ك��ر ف��أح��س��ن��ت ف��ت��ف��ك��رت ال��س��ه��ر واف��ان��ي ح��ي��ن ل��ي��ل��ي ط��ال
ال��ح��ج��ر م��ق��اص��ي��ر ف��ي أخ��رى ث��م س��اع��ة م��ك��ان��ي ف��ي أم��ش��ي ق��م��ت
ال��ب��ش��ر ب��ي��ن م��ن ال��رح��م��ن زان��ه ح��س��ن ج��م��ي��ل وج��ٌه وإذا
ال��ب��ص��ر ل��ي وم��دت ن��ح��وي ف��رن��ت م��وق��ًظ��ا م��ن��ه��ا ال��رج��ل ف��ل��م��س��ت
ال��خ��ب��ر ه��ذا م��ا ال��ل��ه أم��ي��ن ي��ا ق��ائ��ل��ة ل��ي وه��ي وأش��ارت
ال��س��ح��ر وق��ت إل��ى ال��م��أوى ي��رت��ج��ي ح��ي��ك��م ف��ي ط��ارق ض��ي��ف ق��ل��ت
وال��ب��ص��ر ب��س��م��ع��ي ال��ض��ي��ف أخ��دم س��ي��دي ب��س��رور ف��أج��اب��ت

ذلك. إىل الشعر ألجأني ولكن ال، قال: معنا، أكنت له: فقال





واجلارية الرشيد وهارون األصمعي

جعدة ملة عليها حسناء جارية يديه وبني الرشيد هارون عىل دخلت األصمعي: قال
هللا»، طراز يف عمل ما «هذا بالذهب: عليه مكتوب عينيها بني وهالل مسرتسلة وذؤابة

أقول: فأنشأت صفها، أصمعي يا فقال:

ال��ف��ِم ط��ائ��ي��ة ال��ع��ي��ن��ي��ن ه��الل��ي��ة ال��ح��ش��ا س��ع��دي��ة األط��راف ك��ن��ان��ي��ة
م��ري��ِم وع��ف��ة داوٍد ون��غ��م��ة ي��وس��ٍف وص��ورة ل��ق��م��ان ح��ك��م ل��ه��ا

فقال: املؤمنني، أمري يا ال قلت: اسمها؟ عرفت فهل أصمعي، يا وهللا أحسنت فقال:
قلت: ثم ساعة فأطرقت دنيا. اسمها

ق��اه��رْه ال��ق��ل��ب ت��م��ل��ك ال��ت��ي ه��ي دن��ي��ا إن
وآخ��رْه دن��ي��ا ف��ه��ي اس��م��ه��ا ش��ط��ر ظ��ل��م��وه��ا

عظيًما. رسوًرا الوصف هذا من الرشيد هارون فُرسَّ





الرشيد وهارون ماردة

فيها: فقال املحبة، له وتُضمر الكراهة له تُظهر فكانت الرشيد هارون عىل ماردة عتبت

غ��ض��ب��اُن وال��ط��رف راض��ي��ة ف��ال��ن��ف��س ص��ل��ة ت��ح��ت��ُه وتُ��خ��ف��ي ص��دوًدا تُ��ب��دي
س��ل��ط��ان ال��رح��م��ن س��وى ف��وق��ي ول��ي��س ف��ذل��ل��ه خ��دي ل��ه وض��ع��ت م��ن ي��ا





العربية والبنت الرشيد هارون

الربمكي، جعفر وبصحبته األيام بعض يف مرَّ الرشيد هارون املؤمنني أمري أن ُروي
إليهن التفتت إحداهن وإذا الرشب يريد عليهن فعرج املاء، يستقني بنات بعدة هو وإذا

تقول: وأنشدت

ال��م��ن��ام وق��ت م��ض��ج��ع��ي ع��ن ي��ن��ث��ن��ي ل��ط��ي��ف��ك ق��ول��ي
ال��ع��ظ��ام ف��ي ت��ؤج��ج ن��اٌر وت��ن��ط��ف��ي أس��ت��ري��ح ك��ي
س��ق��ام م��ن ب��س��اط ع��ل��ى األك��فُّ ت��ق��ل��ب��ُه دن��ف
دوام م��ن ل��وص��ل��ك ف��ه��ل ع��ل��م��ت ف��ك��م��ا أن��ا أم��ا

مقولك من أهذا الكرام، بنت يا لها: وقال وفصاحتها مالحتها املؤمنني أمري فأعجب
وغرّيي املعنى فأمسكي صحيًحا كالمك كان إذا قال: مقويل، من قالت: منقولك؟ من أم

تقول: فأنشدت القافية،

ال��وس��ن وق��ت م��ض��ج��ع��ي ع��ن ي��ن��ث��ن��ي ل��ط��ي��ف��ك ق��ول��ي
ال��ب��دن ف��ي ت��ؤج��ج ن��ار وت��ن��ط��ف��ي أس��ت��ري��ح ك��ي
ش��ج��ن م��ن ب��س��اط ع��ل��ى األك��ف ت��ق��ل��ب��ُه دن��ٌف
ث��م��ن م��ن ل��وص��ل��ك ف��ه��ل ع��ل��م��ت ف��ك��م��ا أن��ا أم��ا
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فأمسكي أيًضا كالمك كان إن فقال: كالمي، بل قالت: مرسوق، واآلخر لها: فقال
تقول: فجعلت القافية، وغرّيي املعنى

ال��رق��اد وق��ت م��ض��ج��ع��ي ع��ن ي��ن��ث��ن��ي ل��ط��ي��ف��ك ق��ول��ي
ال��ف��ؤاد ف��ي ت��ؤج��ج ن��ار وت��ن��ط��ف��ي أس��ت��ري��ح ك��ي
س��ه��اد م��ن ب��س��اط ع��ل��ى األك��ف ت��ق��ل��ب��ُه دن��ٌف
س��داد م��ن ل��وص��ل��ك ف��ه��ل ع��ل��م��ت ف��ك��م��ا أن��ا أم��ا

فأمسكي كذلك كان إن لها: فقال كالمي، بل قالت: مرسوق، واآلخر لها: فقال
فقالت: القافية، وغرّيي املعنى

ال��ه��ج��وع وق��ت م��ض��ج��ع��ي ع��ن ي��ن��ث��ن��ي ل��ط��ي��ف��ك ق��ول��ي
ال��ض��ل��وع ف��ي ت��َؤج��ج ن��ار وت��ن��ط��ف��ي أس��ت��ري��ح ك��ي
دم��وع م��ن ب��س��اط ع��ل��ى األك��ف ت��ق��ل��ب��ُه دن��ٌف
رج��وع م��ن ل��وص��ل��ك ف��ه��ل ع��ل��م��ت ف��ك��م��ا أن��ا أم��ا

عموًدا، وأعاله بيتًا أوسطه من قالت: الحي؟ هذا أي من املؤمنني: أمري لها فقال
من فقال: الخيل؟ رعاة أي من وأنت له: قالت ثم الحي. كبري بنت أنها املؤمنني أمري فعلم
له ودعت املؤمنني، أمري يا هللا أيدك وقالت: األرض فقبَّلت ثمرة. وأينعها شجرة أعالها
إىل جعفر فتوجه زواجها، من بد ال لجعفر: الخليفة فقال العرب. بنات مع انرصفت ثم
حرضة إىل جارية تهدى وكرامة حبٍّا فقال: ابنتك، يريد املؤمنني أمري إن له: وقال أبيها

نسائه. أعز من فكانت إليِه وحملها جهزها ثم املؤمنني، أمري موالنا

30



واجلارية والرشيد املوصيل إبراهيم

رهان فرسا والصبح أنا فقلت: لنصطبح، بكِّر الرشيد: يل قال املوصيل: إبراهيم قال
حلوة بان، غصن كأنها جارية يديه وبني خاٍل به أنا فإذا فبكرت حرضتك، إىل نستبق

نواس: أبي شعر تنشد وهي الصوت، جميلة املنطق،

أث��ر ن��ظ��ري م��ن ال��وه��م م��ك��ان وف��ي��ه خ��ده ف��أص��ب��ح ط��رف��ي ت��وه��م��ُه
ال��ف��ك��ر ي��ج��رح��ُه ق��ط ج��س��ًم��ا أَر ول��م ف��ج��رح��ت��ُه خ��اط��ر ب��ف��ك��ري وم��رَّ
ع��ق��ر أن��اِم��ل��ه ف��ي ك��ف��ي غ��م��ز ف��م��ن ك��ف��ُه ف��آل��م ك��ف��ي وص��اف��ح��ه

هذه قال: املؤمنني؟ أمري يا هذه َمن فقلت: أُفتضح، كدت حتى بعقيل وهللا فذهبت
الشاعر: فيها قال التي

روح ج��س��دي��ن ف��ي ك��ذاك ف��ن��ح��ن ل��ي وق��ل��ب��ه��ا ال��غ��داة ق��ل��ب��ي ب��ه��ا

فغنت: غنِّي لها قال ثم

ال��ص��ب��ُر ول��ك ف��س��ر ال��ح��رَّى ال��ك��ب��د ل��ي ن��س��ائ��ه��م إح��دى ال��ب��ي��ن غ��داة ت��ق��ول
ص��ف��ُر ن��ح��ره��ا وف��ي ب��ي��ض خ��ده��ا ع��ل��ى ف��دم��وع��ه��ا ع��ب��رة خ��ن��ق��ت��ه��ا وق��د
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أقول: تحفظ وال عمد غري عن فغنيت إبراهيم، يا غنِّ وقال: وسقاها، ورشب

ش��ارب ج��س��م ف��ي ال��ك��أس ح��م��ي��ا ت��م��ش��ي ب��ه وم��ش��ى ح��ب��ه��ا ق��ل��ب��ي ت��ش��رَّب
ال��ع��ق��ارب س��م ال��م��ل��س��وع ف��ي دبَّ ك��م��ا ف��ش��ق��ه��ا ع��ظ��ام��ي ف��ي ه��واه��ا ودب

وال شهًرا بي يدُع ولم باالنرصاف فأمرني مني، جهلة وكانت لتعرييض ففطن
هذه عليها مكتوب رقعة معُه خادًما إيلَّ دسَّ شهر بعد كان فلما مجلسه، حرضت

األبيات:

ب��ي ب��م��ا ه��وي��ت م��ن ي��در ول��م ال��وج��د م��ن أم��وت أن ت��خ��وف��ت ق��د
ك��ت��اب��ي ي��ا ل��ه وق��ل أس��م��ي ال م��ن ع��ل��ى ال��س��الم اق��رأ ك��ت��اب��ي ي��ا
ج��واب��ي وردوا غ��رب��ت��ي ف��ارح��م��وا ك��ت��ب��ت��ن��ي إل��ي��ك��م ص��ب ك��ف
ع��ذاب ف��ي ف��ؤاده ص��ب ك��ف ك��ت��ب��ت��ن��ي إل��ي��ك��م ��ا ك��فٍّ إن

بني غنتك التي الجارية فالنة رقعة قال: هذه؟ ما فقلت: بالرقعة، الخادم فأتاني
األمر. ذاك من وعجبت بالقصة فأحسست املؤمنني، أمري يدي
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واجلارية الرشيد

كلف ولوال وانطلق، بيدها خذ لصاحبها: وقال فتأملها للبيع الرشيد عىل جارية دخلت
املؤمنني، أمري يا قالت: السرت، بلغت وحينما فأخذها الشرتيتها، بأنفها وخنس بوجهها

فأنشدت: فردها يل، خطَرا بيتني ألنشدك ردني

ي��وص��ُف ال��ذي ال��ب��در وال ك��ال ح��س��ن��ِه ع��ل��ى ال��ظ��ب��ي س��ل��م م��ا
ي��ع��رف ك��ل��ف ف��ي��ه وال��ب��در ب��يِّ��ن خ��ن��س ف��ي��ه ال��ظ��ب��ي

إليه. وقرَّبها واشرتاها فصاحتها من الرشيد فُرسَّ





املؤمننيوالشاب أمري جارية

قرصه يف وتركها يوًما فسافر القلوب، قوت تُدعى حسناء جارية املؤمنني ألمري كان
عندها، بما وأباحت كثريًا فأحبتُه الهيئة جميل شاب عىل نظرها فوقع فريدة، وحيدة
وأنشدت الهائم نظرة إليه فنظرت بامتناعه، حبها فزاد الخليفة من خوًفا عنها فصدَّ

تقول:

م��ت��ى إل��ى ال��ص��دود ه��ذا م��ت��ى ف��إل��ى ي��ت��ف��ت��ت��ا أن ك��اد ال��م��ت��ي��م ق��ل��ب
ت��ت��ل��ف��ت��ا أن ال��غ��زالن ف��ع��وائ��د ج��ن��اي��ة ب��غ��ي��ر ع��ن��ي م��ع��رًض��ا ي��ا
ال��ف��ت��ى ي��ح��م��لُ��ه األم��ر ه��ذا ك��ل م��ا وص��ب��اب��ة زائ��د وه��ج��ٌر ص��ٌد

تقول: وأنشدت والغرام الحب لوعة من وبكت فبكى

ع��ن��ي ب��اإلع��راض أغ��راك وم��ن ال��ت��ج��ن��ي ه��ذا ك��م ال��ح��س��ن ب��دي��ع
ف��نِّ ك��ل ال��م��الح��ة م��ن وح��زت م��ع��ن��ى ك��ل ال��رش��اق��ة م��ن ح��وي��ت
ج��ف��ِن ب��ك��ل ال��س��ه��اد ووك��ل��ت ق��ل��ٍب ل��ك��ل ال��غ��رام وأج��ري��ت
تَ��ج��ن��ي أراك األراك غ��ص��ن ف��ي��ا تُ��ْج��نَ��ى األغ��ص��ان ق��ب��ل��ك وأع��رف
ال��م��ج��ِن أرب��اب ت��ص��ي��د أراك ل��ي ف��م��ا ص��ي��ًدا ب��ال��ظ��ب��ا وع��ه��دي
ب��أن��ي ت��ع��ل��م ل��م وأن��ت ف��ت��ن��ت أن��ي ع��ن��ك أح��دِّث م��ا وأع��ج��ب
م��ن��ي ف��ك��ي��ف م��ن��ك ع��ل��ي��ك أغ��ار ف��إن��ي ل��ي ب��وص��ل��ك ت��س��م��ح ف��ال
ال��ت��ج��ن��ي ه��ذا ك��م ال��ح��س��ن ب��دي��ع ح��يٍّ��ا دم��ت م��ا ب��ق��ائ��ل ول��س��ت





(١) وجاريته املأمون

والجمال، الكمال من امرأة تُوصف ما بكل جارية للمأمون وصفت املوكبي: حماد أبو قال
خطرت درعُه ليلبس همَّ فلما الروم، بالد إىل خروجه وقت بها فأُتي رشائها، يف فبعث
قال: هذا؟ ما فقالت: به، وأُعجبت بها أُعجب إليها نظر فلما إليه، فخرجت فأمر بباله
عىل الدموع انحدرت ثم سيدي، يا وهللا قتلتني قالت: الروم، بالد إىل الخروج أريد

تقول: وأنشأت اللؤلؤ كنظام وجنتيها

وي��س��ت��ج��ي��ُب ال��دع��اء ع��ل��ى يُ��ث��ي��ب ربٍّ��ا ال��م��ض��ط��ر دع��وة س��أدع��و
ال��ق��ل��وُب ت��ه��وى ك��م��ا وي��ج��م��ع��ن��ا ح��ربً��ا ي��ك��ف��ي��ك أن ال��ل��ه ل��ع��لَّ

يقول: متمثًال وأنشأ صدره إىل املأمون فضمها

األن��ام��ُل م��ن��ه��ا ال��دم��َع ت��ذري ه��ي وإذ ك��ح��ل��ه��ا ال��دم��ُع ي��غ��س��ل إذ ح��س��ن��ه��ا ف��ي��ا
ت��ح��اوُل ه��ن��اك ق��ال��ت ب��م��ا وق��ت��ل��ي ق��ت��ل��ت��ن��ي ال��ع��ت��اب ف��ي ق��ال��ت ص��ب��ي��ح��ة

إليه تحتاج ما كل لها وأصلح محلها وأكرم بها احتفظ مرسور، يا لخادمه: قال ثم
يتعهدها الخادم يزل فلم خرج، ثم رجوعي، حني إىل والجواري والخدم املقاصري من
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فلما املأمون، نعي ورد ثم منها، عليها أشفق شديدة علة فاعتلت به، أُمر ما ويصلح
بنفسها: تجود وهي وأنشدت الصعداء تنفست ذلك بلغها

وأروان��ا أن��ف��اًس��ا ال��ح��الوة ب��ع��د م��رارت��ِه م��ن س��ق��ان��ا ال��زم��ان إن
ف��أب��ك��ان��ا أخ��رى ت��ارة ان��ث��ن��ى ث��م ف��أض��ح��ك��ن��ا م��ن��ُه ت��ارًة ل��ن��ا أب��دى
دن��ي��ان��ا ت��ل��وي��ن وم��ن ال��ق��ض��اء م��ن ل��ن��ا ي��زال ال ف��ي��م��ا ال��ل��ه إل��ى إنَّ��ا
وأح��زان��ا م��ص��اف��اة ي��دوم ال م��ا ت��ص��رُّف��ه��ا م��ن ت��ري��ن��ا ن��راه��ا دن��ي��ا
م��وت��ان��ا ي��ب��ك��ون أح��ي��اؤن��ا ل��ل��ع��ي��ش ن��زاي��ل��ه��ا ال ك��أنَّ��ا ف��ي��ه��ا ون��ح��ن
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(٢) وجاريته املأمون

وأعرضت عنها فأعرض بها، كلًفا وكان املغنية، عريب جاريته عىل يوًما املأمون غضب
لم اجتمعا فلما مراجعتها، يطلب إليها أرسل حتى الشوق وأقلقه الغرام أسلمه ثم عنُه،

يقول: فأنشأ عليه، ترد فلم وكلمها إليه، تلتفت

ال��س��الُم م��ح��اس��ن��ك ي��ذري وال ال��ك��الُم ي��وج��ع��ك ل��ي��س ت��ك��ل��م
م��س��ت��ه��اُم ب��ح��ب��ك ول��ك��ن��ي ال��ه��م��ام وال��م��ل��ك ال��م��أم��ون أن��ا
إم��اُم ل��ه��م ل��ي��س ال��ن��اس ف��ي��ب��ق��ى ت��ق��ت��ل��ي��ن��ي أال ع��ل��ي��ك ي��ح��ق





أكثم بن املأمونوحييى

عىل الساقي املأمون فغمز أكثم، بن ويحيى طاهر بن هللا عبد وعندُه املأمون أصبح
عليه ونرشوا فيها دفنوه الورد من هالة يديهم وبني سكر، حتى فسقاه يحيى، إسكار
عند تغنيهما أن جواريه إحدى أمر بيتني وأنشد كثريًا ضحك املأمون رآه فلما زهورها،

فغنَّت: يحيى، رأس

ري��اح��ي��ن م��ن ث��ي��اٍب ف��ي م��ك��ف��ٌن ح��راك ال م��ي��ت وه��و ن��ادي��ت��ُه
ي��ؤات��ي��ن��ي ال ك��ف��ى ق��ال خ��ذ ف��ق��ل��ت ت��ط��اوع��ن��ي ال رج��ل��ي ق��ال ق��م وق��ل��ت

مجيبًا: يقول فأنشأ الورد، تحت وهو يحيى فأفاق الصوت، تردد وجعلت

ي��س��ق��ي��ن��ي ك��ان م��ن ح��ك��م��ه ف��ي ج��ار ق��د ك��ل��ه��م ال��ن��اس وأم��ي��ر س��ي��دي ي��ا
وال��دي��ن ال��ع��ق��ل س��ل��ي��ب ت��ران��ي ك��م��ا ف��ص��ي��رن��ي ال��س��اق��ي ع��ن غ��ف��ل��ت إن��ي
ي��دع��ون��ي ح��ي��ن ال��م��ن��ادي أج��ي��ب وال ب��دن��ي وَه��ى وق��د ن��ه��وًض��ا أس��ت��ط��ي��ع ال
ي��ح��ي��ي��ن��ي وال��ع��ود ت��ق��ت��ل��ن��ي ال��راح رج��ٌل إن��ن��ي ق��اٍض ل��ن��ف��س��ك ف��اخ��ت��ر





واجلارية املأمون

إليه: فكتبت الوعد وأخلفها لزيارتها يأتي أن جارية املأمون وعد

ع��ل��ي��ِه ه��ن��ُت م��ن ع��ي��ن ون��ام��ت ع��ي��ن��ي أرق��ت
راح��ت��ي��ِه ف��ي أص��ب��ح��ت ف��اع��ذرن��ه��ا ن��ف��س��ي إن
ع��ل��ي��ه ع��ي��ن��ي دل رح��ي��ًم��ا ال��ل��ه رح��م

زارها. أن يلبث ولم ضحك رقعتها رأى فلما





والرسول وجاريته املأمون

ثم عنه، وأعرضت عنها فأعرض بها كلًفا وكان جواريه من جارية عىل املأمون عتب
رجع فلما الرسول، عليه فأبطأ مراجعتها، يطلب أرسل حتى الشوق وأقلقُه الهوى أسلمه

يقول: أنشأ

ال��ظ��ن��ا ب��ك أس��أت ح��ت��ى وأغ��ف��ل��ت��ن��ي ب��ن��ظ��رٍة ف��ف��زت م��رت��اًدا ب��ع��ث��ت��ك
أغ��ن��ى م��ا دن��وك ع��ن ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا م��ب��ع��ًدا وك��ن��ت أه��وى م��ن ون��اج��ي��َت
أذن��ا ن��غ��م��ت��ه��ا ب��اس��ت��ظ��راف وم��ت��ع��ت وج��ه��ه��ا م��ح��اس��ن ف��ي ط��رًف��ا ون��زه��ت
ح��س��ن��ا وج��ه��ه��ا م��ن ع��ي��ن��اك س��رق��ت ل��ق��د ي��ك��ن ل��م ب��ع��ي��ن��ي��ك م��ن��ه��ا أث��ًرا أرى
ال��م��دن��ي أن��ا وك��ن��ت ي��ق��ص��ي ال��ذي وك��ن��ت وك��ن��ت��ن��ي ال��رس��ول ك��ن��ت ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا





العني وقرة عيسى وأبو املأمون

يا قائًال: هشام بن عيل اعرتضه القرص ومبارحة الركوب عىل عازًما املأمون كان بينما
وأريد قلبي بمجامع أخذت وقد دينار آالف بعرشة اشرتيتها جارية عندي املؤمنني، أمري
من شيئًا منها فيسمع وإال له فهي ورضيها أعجبته فإن املؤمنني، أمري عىل أعرضها أن
فتانتان عينان لها بان، قضيب كأنها جارية فخرجت بها، عيلَّ الخليفة: فقال الغناء،

عليها: مكتوب عصابة تحتُه الذهب من تاج رأسها وعىل قوسان، كأنهما وحاجبان

وت��ُر ل��ُه م��ا ب��ق��وس ال��ق��ل��وب رم��ى ت��ع��ل��م��ه��ا ج��ن ول��ه��ا ج��ن��ي��ة

موىس أبو يُدعى فتًي جانبه إىل وكان وجمالها، حسنها من ب تعجَّ املأمون رآها فلما
وبدت قلبه يف حبها وقع والجمال الحسن من عليه هي وما الجارية تلك شاهد فلما
أمري يا فقال: حالك؟ تغريَّ قد عيىس أبا يا لك ما املأمون: له فقال االصفرار، عالئم عليه
الجارية هذه أتعرف الخليفة: له فقال األوقات، بعض يف تعرتيني علة بسبب املؤمنني
يا اسمك ما املأمون: لها قال ثم القمر، يخفى وهل املؤمنني، أمري يا نعم قال: اآلن؟ قبل
فأنشدت العني، قرة يا لنا غنِّي لها: قال املؤمنني، أمري يا العني قرة اسمي قالت: جارية؟

تقول:

ل��ل��ودِّ أح��ف��ظ ال��غ��ي��ب ف��ي ف��ك��ن ج��ه��اًرا ص��اح��ٌب وي��رض��ي��ك ت��رض��ي��ِه ك��ن��ت إذا
ودٍّ ذي ه��ج��ران غ��ي��ر واٍش ي��ح��اول ف��ق��ل��م��ا ال��وش��اة أح��ادي��َث وال��ِغ
ال��وج��د م��ن ي��ش��ف��ي ال��ب��ع��د وأن ي��م��ل دن��ا إذا ال��م��ح��بَّ أن زع��م��وا وق��د
ال��ب��ع��ِد م��ن خ��ي��ٌر ال��دار ق��رب أن ع��ل��ى ب��ن��ا م��ا ي��ش��َف ف��ل��م ت��داوي��ن��ا ب��ك��لٍّ
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ود ب��ذي ل��ي��س ت��ه��واه م��ن ك��ان إذا ب��ن��اف��ٍع ل��ي��س ال��دار ق��رب أن ع��ل��ى

أتأذن اسرتحنا، افتضحنا إذا املؤمنني، أمري يا عيىس: أبو قال شعرها من فرغت فلما
هذين وأنشد العني دمع فكفكف شئت، ما لها قل نعم، الخليفة: له فقال جوابها؟ يف يل

البيتني:

ض��م��ي��ري ف��ي ال��م��ح��ب��ة وأخ��ف��ي��ت م��ح��بٌّ إن��ي أق��ل: ول��م س��ك��ت
ال��م��ن��ي��ر ال��ق��م��ر م��ن ف��دان��ي��ة م��ن��ي ال��ع��ي��ن ف��ي ال��ه��وى ظ��ه��ر ف��إن

تقول: وأنشدت بالنغمات وأطربت العني قرة العود فأخذت

ب��األم��ان��ي ت��ع��ل��ق��ت ل��م��ا ��ا ح��قٍّ ت��دع��ي��ه م��ا ك��ان ل��و
وال��م��ع��ان��ي ال��ح��س��ن ب��دي��ع��ة ف��ت��اٍة ع��ن ت��ص��ب��رت وال
ب��ال��ل��س��ان ال��ق��ول س��وى ش��يءٌ م��ن��ه��ا ل��ي��س دع��واك ل��ك��ن

رفع ثم ويضطرب، ويتوجع وينتحب يبكي عيىس أبو جعل شعرها من فرغت فلما
يقول: وأنشد رأسه

ش��اغ��ُل ش��غ��ل ف��ؤادي وف��ي ن��اح��ُل ج��س��ٌد ث��ي��اب��ي ت��ح��ت
ه��اط��ُل م��دم��ع��ه��ا وم��ق��ل��ة دائ��ٌم داؤه ف��ؤاد ول��ي
ع��اذُل ال��ه��وى ف��ي ل��ح��ي��ن��ي ق��ام ع��اق��ل س��ال��م��ن��ي وك��ل��م��ا
ع��اج��ُل ف��رٌج وإال م��وت ذا ك��ل ع��ل��ى أق��وى ال ي��ارب

قد سيدي يا له: وقال فقبَّله هشام بن عيل وثب شعره من عيىس أبو فرغ فلما
فيها. غرض املؤمنني ألمري يكن لم إن أخذها إىل وأجابك نجواك وسمع دعاك هللا استجاب
قصده، عىل وساعدناه أنفسنا عىل عيىس أبا آلثرنا فيها غرض لنا كان ولو املأمون: فقال

يُرام. ما عىل معها فعاش إليه دفعها إنه ثم
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نسيم واجلارية املأمون

وكمال وفضل وأدب عقل ذات وكانت نسيم، تُدعى جارية بحب مشغوًفا املأمون كان
رشيقة اللون لطيفة حسناء جارية إىل نظر يوم ذات ففي سواها، يهوى وال يفارقها ال
ولم لذلك فاغتمت نسيم، جاريته عن وأعرض منها، أحسن كانت ألنها إليها فمال القد
أمرها كتمت قد ولطف وأدب عقل ذات رومية جارية لها وكانت الستعطافه، حيلة تجد
عليه يدخلون الناس فجعل ُشفي ثم قليًال جسمه اعتل املأمون أن فاتفق املأمون، عن
بللور جام ومعها هدية املذكورة الجارية نسيم إليه فأهدت والهدايا، التحف بأصناف

األبيات: هذه بالذهب عليه مكتوب فاخر بمنديل وغطته

ال��ج��اري��ة ب��ه��ذه م��س��ت��م��ت��ًع��ا س��ي��دي ي��ا ال��ج��ام ب��ه��ذا اش��رب
ال��ث��ان��ي��ة ال��ل��ي��ل��ة ف��ي ب��ه��ا ت��ح��ظ��ى زورة أه��داك��ه��ا ل��م��ن واج��ع��ل

ثم فيه يسرتضيها بكتاب لها وبعث والجارية الجام من رأى ما املأمون فأعجب
الود. سابق إىل معها عاد





الثالثة وجلساؤه هارون بن حممد

يُدعى له جليس إىل فالتفت الحصار أيام مجلسه يف يوًما األمني هارون بن محمد تنفس
قول ذكرت املؤمنني، أمري يا نعم قال: أتراني؟ محمد يا ويحك له: وقال سالم، بن محمد

الشاعر:

واإلط��راُق ال��ذلُّ ع��ل��ي��ه وب��دا ال��م��ش��ت��اق ف��ت��ن��ف��س ال��ه��وى ذك��ر
ال��ع��ش��اُق ي��ط��ي��ق��ه ل��ي��س وال��ص��ب��ر ب��ع��ده ف��أص��ب��ر ي��ص��ب��رن��ي م��ن ي��ا

قال: تراني؟ أال ويحك فقال: آخر، جليس إىل التفت ثم أصبتها، ما وهللا ال فقال:
األحنف: قول ذكرت املؤمنني، أمري يا نعم

ال��ع��ذب م��ق��ب��ل��ك م��ن ع��ذبً��ا وب��ال��راح ش��م��ائ��ًال م��ن��ك ب��ال��ري��ح��ان ت��ذك��رت

فقال: تراني؟ أال ويحك فقال: الخادم، كوثر إىل التفت ثم أصبتها، ما وهللا ال فقال:
الغساني: نفيلة ابن قول ذكرت املؤمنني، أمري يا نعم

ده��اري��ر أط��وار ال��ده��ر ف��إن��م��ا ف��رق��ه��م س��اس��ان ب��ن��ي ده��ر ك��ان إن
ال��م��ه��اص��ي��ر األس��د ص��ول��ت��ه��ا ت��ه��اب ب��م��ن��زل��ة ي��وًم��ا أص��ب��ح��وا ورب��م��ا

منزلته. ورفع وهللا، أصبتها فقال:





مروان بن العزيز نصيبوعبد

— نعم قال: نصيب؟ يا عشقت هل له: فقال مروان، بن العزيز عبد عىل نصيب دخل
جارية قال: عشقت؟ وَمن قال: البادية، إليك أفلتتني العشق ومن — فداءك هللا جعلني
عىل فأجلس إشارة أو بعني إال كالمها عىل أقدر ال فكنت الواشون بها فأحدق مدلج لبني

أقول: ذلك ففي فأراها، بي تمر حتى الطريق

ت��س��ل��ِم ل��م إن ال��ت��س��ل��ي��م أخ��ال��س��ه��ا ل��ع��ل��ن��ي ت��م��ر ك��ي��م��ا ل��ه��ا ج��ل��س��ت
ت��ت��ك��ل��ِم ول��م خ��وًف��ا م��دام��ع��ه��ا ت��ح��درت وال��وش��اة رأت��ن��ي ف��ل��م��ا
ب��دره��ِم ال��ع��اش��ق��ي��ن ج��م��ي��ع ح��ي��اة أش��ت��ري ك��ن��ت م��ا ال��ع��ش��ق أه��ل م��س��اك��ي��ن





مروان بن امللك وعبد العاشق

هو فبينما ا، عامٍّ جلوًسا يومني أسبوع كل يف يجلس امللك عبد كان ريحانة: أبو قال
ورقة يف رأى املحابيس بعض مطالب فيها أوراًقا إليه ُقدِّمت وقد له مسترشف يف جالس
ينفذ ثم أصوات ثالثة تغني فالنة جاريته يدع أن املؤمنني أمري رأى «إن مكتوبًا: منها
الرقعة، هذه بصاحب عيلَّ يل: وقال غضبًا ذلك من فاستشاط حكمه»، من شاء ما يفَّ
رقعتك أهذه امللك: عبد له فقال املحيا، حسن الطلعة جميل غالم وهو يديه بني فأحرضته
يرتدع ما بك ألصنعن وهللا مني؟ غرك الذي وما قال: املؤمنني، أمري يا نعم قال: غالم؟ يا
مرشق بوجه الخباء من بها فجيء بالجارية. عيلَّ قال: ثم الخسارة، ذوي من نظراؤك به
مرها امللك: عبد فقال فجلست، الكريس لها فطرح األوتار، لطيف عوٌد يدها ويف كالبدر

ذريح: بن قيس بشعر جارية يا غني لها: فقال غالم، يا

غ��روِر م��ت��اُع ال��دن��ي��ا ول��ك��ن��م��ا ودن��ا دام ل��و ال��ن��ف��س ح��س��ب ك��ن��ت ل��ق��د
وس��روِر غ��ب��ط��ة ح��ال��ي ب��أن��ع��م ال��ه��وى ي��ظ��ه��ر أن ق��ب��ل ج��م��ي��ًع��ا وك��ن��ا
ل��ظ��ه��وِر م��ق��ل��وب��ًة ال��ه��وى ب��ط��ون ل��ن��ا ب��دت ح��ت��ى ال��واش��ون ب��رح ف��م��ا

تغنيك مرها امللك: عبد له فقال الوله، شدة من ثيابه يُمزِّق الغالم فخرج فغنَّت،
جميل: بشعر غنِّي فقال: الثاني، الصوت

ل��س��ع��ي��ُد إذًا إن��ي ال��ق��رى ب��وادي ل��ي��ل��ة أب��ي��ت��ن ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال
وي��زي��ُد ث��اب��ت ق��ال��ت: ال��ح��ب م��ن ق��ات��ل��ي ب��ث��ي��ن��ة ي��ا ب��ي م��ا ق��ل��ت إذا
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ب��ع��ي��ُد م��ن��ك ذاك ق��ال��ت: ال��ن��اس م��ع ب��ه أع��ش ع��ق��ل��ي ب��ع��ض ردي ق��ل��ت وإن
ي��ب��ي��ُد ي��ب��ي��د ف��ي��م��ا ح��ب��ه��ا وال ط��ال��بً��ا ج��ئ��ت ب��م��ا م��ردود أن��ا ف��ال
ف��ي��ع��وُد ف��ارق��ت��ه��ا إذا وي��ح��ي��ا ل��ق��ي��ت��ه��ا م��ا إذا م��ن��ي ال��ه��وى ي��م��وت

مرها امللك: عبد له فقال أفاق، ثم ساعة عليه مغشيٍّا الغالم فوقع الجارية، فغنتُه
املجنون: امللوح بن قيس بشعر غنِّي جارية، يا فقال: الثالث، الصوت فلتغنك

رب��ي��ُب ال��م��ق��ل��ت��ي��ن غ��ض��ي��ض غ��زال وج��رة ب��ط��ن م��ن ال��غ��ادي��ن ال��ج��ي��رة وف��ي
غ��ري��ُب ع��ن��ُه ت��ن��أي��ن م��ن ول��ك��ن ن��أى ال��ذي ال��غ��ري��ب أن ت��ح��س��ب��ي ف��ال

تقطع، حتى األرض يبلغ فلم مسترشف، من نفسُه الغالم فطرح الجارية، فغنته
أمر ثم أرى، ما غري عىل حسبته كنت ولقد نفسه، عىل ل عجَّ لقد دعيه امللك: عبد فقال
ثالثة منذ أنه إال يُعرف ال غريب فقيل: الغالم، عن وسأل قرصه، من الجارية فأُخرجت

رأسه: عىل ويده األسواق يف ينادي كان أيام

ب��ع��ًدا دي��ارك��ُم م��ن داري وت��زداد وم��ن��ك��م م��ن��ا ال��ب��اك��ون ي��ك��ث��ر غ��ًدا
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ومظلومة اجلهم وعيلبن املتوكل

املؤمنني، أمري يا لبيك قلت: عيل، يا فقال: املتوكل، عىل يوًما دخلت الجهم: بن عيل قال
سواًدا رأيت ما فوهللا اسمي، باملسك خدها عىل كتبت وقد جارية الساعة إيلَّ دخلت قال:
نعم، قال: هنا؟ أمظلومة فقلت: شعًرا، فيه فقل الخد، ذلك يف منه أحسن بياض يف

فقالت: بأبيات وبادرتني بدواة فدعت الستارة خلف مظلومة وكانت

أث��را ح��ي��ث م��ن ال��م��س��ك خ��ط ب��ن��ف��س��ي ج��ع��ف��ًرا ال��خ��د ف��ي ب��ال��م��س��ك وك��ات��ب��ة
أس��ط��را ال��ح��ب م��ن ق��ل��ب��ي أودع��ت ل��ق��د خ��ده��ا ال��م��س��ك م��ن س��ط��ًرا أودع��ت ل��ِئ��ن
وأظ��ه��را أس��رَّ ف��ي��م��ا ل��ه م��ط��ي��ًع��ا م��ال��ًك��ا ت��م��ل��ك ل��م��ل��وٍك م��ن ف��ي��ا
ج��ع��ف��را ال��غ��م��ام��ة ص��وب م��ن ال��ل��ه س��ق��ى ج��ع��ف��ر ال��س��رائ��ر ف��ي م��ن��اه��ا م��ن وي��ا

أقوله. حرف عىل قدرت فما خواطري عىل وتغلبت أنطق ولم فأفحمت





والتفاحة املهدي جارية

فيها: وكتبت مطيبة املهدي إىل تفاحة املهدي جواري من جارية أهدت

خ��دي م��ن ت��ق��ط��ف ت��ف��اح��ة ال��م��ه��دي إل��ى م��ن��ي ه��دي��ة
ال��خ��ل��د ج��ن��ة م��ن ك��أن��ه��ا ُط��ي��ب��ت م��ص��ف��رة م��ح��م��رة

املهدي: فأجابها

ب��ال��ف��ؤاد ص��ن��ع��ت ف��م��اذا ج��اءت ت��ف��اح��ة ع��ن��د م��ن ت��ف��اح��ة
ال��رق��اد ف��ي أب��ص��رت��ه��ا أم ي��ق��ظ��ان أأب��ص��رت��ه��ا أدري م��ا وال��ل��ه





باهللا املعتز

يقول: شعر، يف الحب داء يصف فقال عفيًفا، وعاشًقا فاضًال رجًال باهلل املعتز كان

وال��ج��زع ال��ح��ب ع��الج ع��رف��ُت وم��ا وج��ع��ي م��ن ال��ط��ب ع��الج ع��رف��ُت ل��ق��د
ج��زع��ي وم��ن ص��ب��ري م��ن ألع��ج��ب إن��ي ل��ه��ا ص��ب��رُت وال��ح��م��ى ل��ل��ص��ب��ر ج��زع��ت
م��ع��ي ال��ح��ب��ي��ب ل��ي��ت وي��ا ال��ح��ب��ي��ب م��ع أب��ًدا ل��ي��ت��ن��ي ح��ب��ي��ب��ي أم��ل وم��ا

أيًضا: وقال

م��ك��روُب م��ول��ٌه ع��ن��ك غ��ب��ت م��ن��ذ أن��ن��ي ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ي��ع��ل��م ال��ل��ه
ت��غ��ي��ُب ح��ي��ُث ال��ع��ي��ِش ص��ف��و وي��غ��ي��ب م��ن��زٌل ب��ك دن��ا إذا ال��س��رور ي��دن��و





باهللا املكتفي

ووالءَه: وعزه الحب سطوة يصف باهلل املكتفي قال

وال��ع��ش��ق��ا ال��ص��ب��وة ف��ي��ع��رف أل��ق��ى م��ا ي��ع��رف ب��أن ل��ي م��ن
رق��ا ل��ه ع��ب��ًدا ص��ي��رن��ي ل��ه وح��ب��ي ع��ب��د ل��ي زال م��ا
ال��ع��ت��ق��ا أم��ل��ك ال ح��ب��ه م��ن ول��ك��ن��ن��ي رق��ي م��ن ي��ع��ت��ق





باهللا املستظهر

حبيبُه: الحبيب وداع يصف باهلل املستظهر قال

ي��دا ال��وداع رس��م ع��ل��ى م��ددت ي��وًم��ا ج��م��دا م��ا ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ه��وى ح��رُّ أذاب
ق��ددا ال��ه��وى م��ه��وى ف��ي ال��ه��ج��ِر ط��رائ��ق أرى ح��ي��ث ال��ص��ب��ر ن��ه��ج أس��ل��ك ف��ك��ي��ف





العبادية وجاريته عباد بن املعتضد

عارفة اإلشارة، لطيفة العبارة، فصيحة كاتبة، ظريفة، أديبة جارية للمعتضد كان
وشغف شديًدا ميًال إليها فمال العامري، مجاهد إليه أهداها قد وكان الغناء، بأساليب
وحضور قريحتها توقد من وكانت أموره، بعض عن ألهتُه إنها حتى زائًدا شغًفا بها
سهران املعتضد وكان بيتها يف نائمة يوًما كانت فبينما واألمثال، الشعر ترتجل بديهتها

فقال: نائمة وهي عليها دخل

ي��ص��ب��ر وال ع��ن��ه وت��ص��ب��ر ي��س��ه��ر وم��دن��ف��ه��ا ت��ن��ام

بديهة: وأجابته نومها من فانتبهت

ي��ش��ع��ُر وال وج��ًدا س��ي��ه��ل��ك ل��ه وه��ذا ه��ذا دام ل��ئ��ن





والرميكية عباد بن املعتمد

عباد ابن فقال النهر، الريح زردت وقد وزيره عمار ابن ومعه النهر يف املعتمد ركب
من امرأة فقالت الفكرة، الوزير فأطال زرد»، املاء من الريح «صنَع أجز لوزيره:
أتت ما حسن من عباد ابن فتعجب جمد». لو لقتال درٍع «أي النهر: ضفة عىل املوجودات
فسألها: فأعجبته، والجمال، الحسن يف غاية هي فإذا إليها ونظر عمار ابن عجز مع به
أوالًدا. له وولدت فتزوجها الرميكية، قالت: اسمك؟ وما قال: ال، قالت: أنت؟ بعل أذات





يزيد واخلليفة الراوية محاد

إىل هربت الخالفة يزيد أخوه ويل فلما امللك، عبد بن للوليد محبٍّا كنت الراوية: حماد قال
أجب وقال: الثقفي، يوسف بن محمد رسول أتاني إذ األعظم املسجد يف أنا فبينما الكوفة،
نجيبان وبالباب إليه، يحملك عيلَّ املؤمنني أمري كتاب ورد فقال: عليه، فدخلت األمري،
دمشق فدخلت ملنزلك، نفقة هذه وقال: دينار، ألف فيه كيًسا إيلَّ ودفع أحدهما فركب
بالرخام مبلطة دار يف جالس هو فإذا عليه فدخلت الرسول يل واستأذن الثامن اليوم يف
إحداهما بيد حمراء بثياب جاريتان رأسه وعىل حمراء، قبة وسط رسادق وفيها األحمر
قلت: إليك؟ بعثت فيم أتدري حماد، يا ادُن يل: قال قابلته فلما نبيذ، األخرى وبيد إبريق
قال: قافية؟ أو بحر أي من قلت: أوله، عني ذهب شعر بيت يف قال: املؤمنني، أمري يا ال،
ساعة ففكرت الفكرة، إجهاد وقت اآلن نفيس: يف فقلت (إبريق)، فيه بيت أنه إال أدري ال

اليماني: التبع قول لعلُه املؤمنني، أمري يا نعم، قلت: ثم

ت��س��ت��ف��ي��ُق أم��ا ل��ي: ي��ق��ول��ون ال��ص��ب��ح وض��ح ف��ي ال��ع��اذل��ون ب��ك��ر
م��ره��وُق ع��ن��ك��م وال��ق��ل��ب ال��ل��ه ع��ب��ي��د ب��ن ي��ا ف��ي��ك وي��ل��وم��ون
ص��دي��ُق أو ي��ل��وم��ن��ي أع��دو ف��ي��ه��ا ال��ع��ذل ك��ث��ر إذا أدري ل��س��ت
إب��ري��ُق ي��م��ي��ن��ه��ا ف��ي ق��ي��ن��ة ف��ج��اءت ي��وًم��ا ب��ال��ص��ب��وح ودع��وا

فسقتني اسقيه، جارية يا وقال: ورشب، بعينه الشعر وهللا هو وقال: يزيد فصاح
هاتني إحدى فقلت: اآلخر، الثلث يذهب أن قبل حاجتك سل فقال: عقيل، ثلث أذهب كأًسا
ناولتني ثم سريك، بها تحسن ألف ومائة عليهما وما بمالهما لك هما فقال: الجاريتني،

حال. أحسن عىل وانرصفت فرشبتها كأًسا الجارية





واجلارية طاهر بن اهللا عبد بن حممد
واملتوكل

الحسن نهاية يف جارية الطواف يف رأى الحج يف طاهر بن هللا عبد بن محمد كان بينما
السالم دار مدينة قدم فلما كان، حيث إىل وعاد له أخذها عىل فعمل قلبه، يف حبها فوقع
وكان املتوكل، املؤمنني أمري من خوًفا يجده وما أمرها وأخفى شديًدا شغًفا بها شغف
بن سويد إليه ففطن خاللها، يف للناس يظهر ال أياًما عندها يحتبس بها وجده شدة من
إىل كتب أن إال كيًدا لها يجد لم منافرة محمد وبني بينه وكان الربيد، صاحب العالية أبي
أما الرحيم، الرحمن هللا «بسم نصه: كتابًا بغداد من فراسخ أربعة عىل نازل وهو املتوكل
يفارقها ال حسناء جارية اشرتى طاهر بن هللا عبد بن محمد فإن املؤمنني، أمري يا بعد
وال املظلومني، دعاوى يف التوقيع وعن الناس أمور يف النظر عن بها اشتغل وقد أبًدا
العائدة فتكون الغوغاء من فيها ما كثرة مع بغداد يصيب خراب من املؤمنني أمري يأمن

رسه». لتعب سببًا
الكتاب ذاك املتوكل قرأ فلما إليه، فأوصله املماليك بعض إىل وسلمه الكتاب ختم ثم
وادخل طاهر بن هللا عبد بن محمد إىل الساعة امِض له: وقال الخادم نرجس إىل نظر
بها وائت فالنة جاريته منه خذ ثم يصنع، ما إىل وانظر إذن غري من بغتًة منزله إىل
يطلب أن دون طاهر بن محمد عىل ودخل ساعته من نرجس فحرض تأخري، غري من
عيناه وفاضت لونه وامتقع وجهه فتغريَّ أمامُه، واقف وهو إال محمد يشعر فلم اإلذن،
السوء، له أضمر وقد إال إذن غري من عليه دخل ما نرجًسا أن لعلمه فرائصه وارتعدت
هذه، جاريتك آخذ أن أمرني املؤمنني أمري قال: بك؟ أتي الذي ما نرجس يا له: فقال
أخالف ال وأنا فيه نحن ما ترى وقد خريه وغاب حرضرشه قد اليوم هذا نرجس يا قال:



اق الُعشَّ نوادر

وقال: ساعة، امتنع أن بعد عليه فجلس بكريس للخادم أمر ثم املؤمنني، أمري به أمر ما
لها: وقال شديًدا، بكاءً وبكى الجارية إىل نظر محمًدا إن ثم مثلك، مع يجلس ال مثيل إن

حزين: بصوت وغنت العود فأخذت منك، ألتزود غنِّي

��اِد وال��ح��سَّ ال��ع��ذال ب��ش��م��ات��ة رم��اه��م��ا ل��م��ع��ذَّبَ��يْ��ِن م��ن ل��ل��ه
األك��ب��اِد م��ن ب��ه ال��ن��ف��وس م��ه��ج ت��ح��م��ل��ت ج��دَّ ف��ح��ي��ن ال��رح��ي��ل أم��ا
األك��ب��اِد ت��ف��ت��ت ك��ي��ف ي��دِر ل��م ش��م��ل��ُه ي��ص��دع وال��ب��ي��ن ي��ب��ت ل��م م��ن

ما عاين حني لهما وَرقَّ الخادم فرحمهما والشهيق والنحيب بالبكاء أعلنا إنهما ثم
عنكما وأتعلل عليه أنتما ما عىل وأدعكما أميض أن رأيت إن األمري أيها فقال: بهما، حلَّ
ولكن التعلل يمكنه كيف سويد أبي مثل ُخلُقه من نرجس، يا فقال: فعلت، املؤمنني ألمري
ألقتلن إليه دفعتني ولنئ أبًدا، غريك ملكني ال سيدي يا وهللا الجارية: فقالت بنا. ارفق
وددت ولقد حيلة، أوسع ذلك يف لكان املؤمنني أمري غري كان لو محمد: لها فقال نفيس،
هللا قضاء هذا ولكن يل ويبيعك عميل عن ويعزلني أملك ما جميع املؤمنني أمري يأخذ أن
قلبك شهد ما الجارية هذه ومن مني شاهدت لقد وقال: نرجس، إىل التفت ثم وقدره،
السوء مصارع يقي املعروف عمل أن عليك يخفى وليس واأللفة، واملودة باملحبة علينا
شئت ما وقل املؤمنني أمري إىل بها وامِض فخذها مثيل، مع املعروف يصنع من ومثلك
وخرج أخذها ثم نرجس وبكى وبكت وبكى وقبَّلها إليها التفت ثم بمروءتك، يليق مما
ما قال: رآه فلما املؤمنني، أمري عىل بها دخل حتى سار ثم وجهها، وتخمش تبكي وهي
حالهما عليه وقص يديه بني جلس إنه ثم بلية، كل املؤمنني أمري يا ورائي قال: وراءك؟
أمري يا فقال: الجارية! هذه من محمد يجدُه الوجد هذا كل املتوكل: فقال شيئًا، يخف ولم
وقال: املتوكل، قلب له فرقَّ بعدها، يعيش أظنه وما ظهر مما أكثر خفي والذي املؤمنني
أمرت وقد روحه تزهق أن قبل وأدركه هذا وقتك من الساعة إليه بها ارجع نرجس، يا
يشاء، ما به يصنع إليه سويد أبي أمر وجعلت مثله ذلك مع ولها درهم ألف بمائة له
يتمهل ولم والتوقيع بالجارية الخادم فرجع نرجس، إىل دفعه بذلك توقيًعا له كتب ثم
به أحدقت وقد والوجد الكرب شدة من الثرى عىل يتقلب عريانًا فوجده عليه دخل حتى
عليك جاريتك ردَّ قد املؤمنني أمري إن محمد، يا أبرش فقال: باملراوح، يروحنه الجواري
ودخلت بذلك التوقيع ناوله ثم سويد، أبي يف حكَّمك وقد عليها، نظره يوقع أن غري من
وبعث داره باب عىل فجلس خرج ثم ساعة وقبَّلها وعانقها إليها فوثب عليه، الجارية
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واملتوكل والجارية طاهر بن هللا عبد بن محمد

سخطك من برضاك أعوذ قال: قرأه فلما التوقيع، إليه دفع حرض فلما سويد، أبي إىل
من فمثيل جميًال معي وتصنع شيدته أنت ركنًا مني تهدم وإن عقوبتك، من وبعفوك
كفًرا هللا نعمة أُبدِّل ال محمد: له فقال يديه، بني األرض وقبَّل قام ثم عفا، من ومثلك هفا
مما الهبة هذه مثل له أهب أيًضا وأنا الجارية: فقالت درهم، ألف بخمسني له أمر ثم
حال. وأحسن عيش أطيب يف ذلك بعد وبقيا سويد أبو ذهب ثم املؤمنني، أمري يل وهبه
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وامرأته العزيز عبد بن عمر

بالعبادة: عنها اشتغل ملا عمر إىل العزيز عبد بن عمر امرأة كتبت

ف��ؤادي ب��ه وه��ام ع��ق��ل��ي س��ب��ى ق��د ال��ذي ال��م��ل��ك ي��أي��ه��ا أال
ال��ع��ب��اد ب��ي��ن م��ن ع��ل��يَّ وج��رت ع��دًال ال��ن��اس ك��ل وس��ع��ت أراك
ال��س��ه��اِد غ��ي��ر أع��ط��ي��ت��ن��ي وم��ا ف��ض��ٍل ك��ل ال��رع��ي��ة وأع��ط��ي��ت

إليها. وجهه رصف األبيات قرأ فلما





األمني بن اهللا عبد

فيها: فأنشد لطيفة فتاة يوًما فرأى فاضًال، جميًال األمني بن هللا عبد كان

م��ط��م��ع��ُه رج��ا ق��د ع��م��ن وزال م��دم��ع��ه وج��ن��ت��ه ع��ل��ى ج��از
ي��ط��ل��ع��ُه ق��م��ٌر ت��ج��ل��ى إذا وج��ه��ِه م��ن ل��ك ظ��ب��ي ح��ب ف��ي
ي��م��ن��ع��ُه أح��د ع��ن��ه أص��ب��ح ف��ي��م��ا م��ل��ي��ًك��ا ال��ح��س��ن أُع��ط��ي ق��د
ت��ل��س��ع��ُه وال ش��اء م��ن ت��ل��س��ع ع��ق��رب ص��دغ��ه م��ن خ��ده ف��ي





املعتصم بن هارون

وهواها: حبها يف ووقع رآها قد كان حسناء فتاة يف املعتصم بن هارون قال

ي��زه��ُر ل��ي��ل��ت��ه ف��ي وال��ب��در ال��دج��ى ب��در ي��ف��ض��ح وش��ادن
ي��ن��ك��ُر أب��ًدا ل��ق��ول��ي ف��ه��و ب��ه م��س��ت��ه��اٌم أن��ي ي��ج��ح��د
أف��ك��ُر ال��ذي وج��دي م��ن تُ��ظ��ه��ر ح��ل��ًة س��ق��م��ي ك��س��ان��ي وق��د
أن��ظ��ُر ال��ورى دون م��ن إل��ي��ك أن��ن��ي ش��اه��ٌد م��ن��ي ي��ك��ف��ي��ك





اخللفاء القايضوأحد أبوحييى

عن دائًما ينهى بل الخمر يرشب ال وكان الخلفاء، أحد زمان يف القايض يحيى أبو كان
وكان نفسه، يف ذلك وأضمر األمر لهذا امللك فاغتاظ نفسُه، امللك نهى إنه حتى رشبه
وقال: يوًما بها فدعا املالمح، فتانة القد، لطيفة «نصيبني»، تُدعى حسناء جارية عنده
أهيئ اآلن من فإنني العالية املقصورة إىل واصعدي البستان إىل غًدا اذهبي نصيبني، يا
حني فيه واختبئي يقاربها الذي املخدع فادخيل للمقام، يصلح ما وغريه املأكول من هناك
أبا لك وأدع البستان إىل أنا أذهب الطعام من الفراغ وبعد القايض، يحيى أبي مع قدومي
يف وزيدي املدام يديه بني وقدمي العود وأصلحي أنت فاخرجي القرص، يف وحيًدا يحيى
البستان دخلت الغد ويف امللك، أيها وطاعًة سمًعا فقالت: هداه، عن يذهب حتى له الغناء
فجلسا القايض يحيى أبي مع امللك جاء حتى القليل إال يمِض ولم به، أمرها ما وفعلت
أن إىل هنا ابَق يحيى أبا يا وقال: امللك، قام ثم فأكال، الطعام حرض أن إىل يتسامران
يحيى أبي عىل وسلمت للحال فخرجت نصيبني إىل وأشار البستان إىل نزل ثم إليك، أعود

وغنت: أوتاره وأصلحت العود فأخذت السالم عليها فرد

ع��ظ��ي��ُم ع��ل��يَّ أه��وى م��ن وف��راق ن��ع��ي��م ال��ح��ب��ي��ب وج��ه إل��ى ن��ظ��ري
ال��م��رح��وُم أن��ا وه��ا ع��ش��ق��ت ح��ت��ى ع��اش��ًق��ا أرح��م ك��ن��ت م��ا ال��ذي وأن��ا
ت��ق��ي��ُم ل��س��ت ال��ري��ح��ان ت��غ��رس ال خ��ي��ام��ن��ا ح��ول ال��ري��ح��ان غ��ارس ي��ا
ن��دي��ُم ال��م��دام ش��رب م��ن ك��ل أو ال��ه��وى ع��رف ال��ه��وى ذاق م��ن ك��ل م��ا
م��ظ��ل��وُم أن��ن��ي ي��ع��ل��م وال��ل��ه ظ��ل��م��ت��ن��ي أق��ول أن ل��س��ان ل��ي م��ا
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رمت ذلك منُه آنست فلما االنبساط، عالئم عليه والحت غنائها من يحيى أبو فطرب
عن يحيى أبو فامتنع منها، كأًسا له وقدمت املدام وسكبت الجام وأخذت يدها من العود
بمغناها تهيجه زالت وما منها، رشب أن إىل أخرى وتمازحُه تارة تالعبُه فصارت أخذها،
ومالت السكر منه أخذ حتى أخرى بعد كأًسا منها يطلب فصار الطرب من ترنح حتى
بامللك وإذا وجوده، عن غائب وهو الرياحني زهر من ضمة عىل فاستلقى الطرب هزة به

قائًال: فناداه الحال ذي عىل فرآه أقبل

ال��ري��اح��ي��ن ب��ي��ن م��ا م��ط��روح س��ك��ران ف��ي��ن��ب��ي��ن��ي ي��ح��ي��ى أب��ا أن��ادي ل��ي م��ا

الفور: عىل فأجابه

ي��ه��دي��ن��ا ال��ح��ق ل��ط��رق ن��ب��يٍّ��ا وال ت��ح��اس��ب��ن��ي ذن��ب��ي ع��ل��ى رب��ي أن��ت م��ا
ل��ل��م��ص��ل��ي��ن��ا وي��ل رب��ك ق��ال ب��ل س��ك��روا ل��ألل��ى وي��ل رب��ك ق��ال م��ا
ن��ص��ي��ب��ي��ن��ا ال��دن��ي��ا م��ن ن��ص��ي��ب��ي واج��ع��ل ك��رًم��ا أوع��دت��ن��ي ب��م��ا ع��ل��يَّ أن��ع��م

الجارية. تلك إليِه ودفع ذكاِئه من امللك فعجب
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حبابة وجاريته امللك عبد بن يزيد

النادرة، مليحة الوجه، صبيحة مدنية جارية األموي مروان بن امللك عبد بن ليزيد كان
وكان العود، بصنعة عاملة الغناء، شجية الصوت، غردة الروح، خفيفة املحارضة، لطيفة
وكانت والنهار، الليل إليها وتقطع العذار فخلع بحبها، الهيام شديد بها، مغرًما يزيد
وذكره ذكرها وشاع أمره فاشتهر تشاء، من وتويل تشاء من تعزل املطلقة األمرية لديه
تُمكِّن ال ويحك قائًال: غالمه إىل ونظر الشام قرى بإحدى يوم ذات معها نزل أن إىل
معها برح وما بحبابة خال ثم حجابي، يخرق إنسانًا تدع وال ببابي الوقوف من أحًدا
الحبوب سطحه عىل تناثرت رمان بطبق فدعا النهار، تواسط أن إىل وطرب لهو يف
عالم إىل بروحها ذهبت منُه بحبة حبابة فرشقت إليها، وقدمُه األعناق عىل اللؤلؤ تناثر
جزًعا أنامله يعض وطفق شعاًعا بأثرها نفسُه وطارت األلم صيحة يزيد فصاح العدم،
أنفه حتم الثرى فأودعها الفساد، أدركها أن إىل عليها وينوح يقبلها زال وما والتياًعا،
فدفنوُه املنون كأس رشب حتى والحرسات األنني ويردد كفه باطن بثناياه يدمي وهو

يقول: حاله ولسان حذاءها

ال��خ��ل��د ع��ال��م ف��ي ال��روح��ان ل��ي��ج��ت��م��ع ظ��اع��نً��ا ال��ح��ب��ي��ب��ة أث��ر ع��ل��ى أم��وت

فراق: إثر فيها قاله ومما

وط��ُر ذك��راك��م س��وى ل��ل��ف��ؤاد م��ا ال��م��ط��ر رب��ع��ه��ا أس��ق��ى ح��ب��اب��ة أب��ل��غ
وال��س��ه��ُر ال��ن��ف��س ف��ه��م��وم ع��رَّس��وا أو ت��ذك��ره��م أم��ل��ك ل��م ص��ح��ب��ي س��ار إن
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موتها: قبل له قالت ومما

ج��ل��م��دا ال��ص��خ��ر ي��اب��س م��ن ح��ج��ًرا ف��ك��ن ال��ه��وى م��ا ت��دِر ول��م ت��ع��ش��ق ل��م أن��ت إذا
وف��ن��دا ال��ش��ن��ان ذو ف��ي��ه الم وإن ويُ��ش��ت��ه��ى يُ��ل��ذ م��ا إال ال��ع��ي��ش ف��م��ا
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العباسية املهدي ابنة علية

يُدعى غالًما تهوى وكانت بارع، وأدب صيانة ذات النفس، عفيفة الوجه، ظريفة كانت
يوًما عليها ع تسمَّ ثم تذكره ال أنها فحلف تنتِه، فلم الرشيد أخوها عنُه فنهاها ، طالٍّ
يُِصبَْها لَّْم ﴿َفِإن تعايل: قوله بلغت حتى البقرة سورة آخر يف القرآن تقرأ وهي فوجدها
وقال رأسها وقبَّل الرشيد فدخل املؤمنني، أمري عنه نهى فما ،(٢٦٥ (البقرة: َفَطلٌّ﴾ َواِبٌل

تريدين. عما بعدها منعتك وال طالٍّ وهبتك قد لها:
الحبيب عن وبعدت املرج إىل وصلت فلما معه، أخذها الري إىل الرشيد خرج وملا

تقول: أنشدت

ف��ؤادي ف��ي ال��ص��ب��اب��ة ورددت ال��ع��ب��اد ع��ن ال��ح��ب��ي��ب اس��م ك��ت��م��ت
أن��ادي أه��وى م��ن ب��اس��م ل��ع��ل��ي خ��ل��ى أي��ام إل��ى ش��وق��ي ف��وا

عندها، كان الذي الوجد بعض عنها خف الحبيب قرب وآنست الحمى بلغت فلما
يعقوب وجاءها عريب جاءتها جانبها إىل وأخوها بيتها يف كانت بينما يوم ذات ففي

لها: شعًرا فغنت بالغناء، عليها فلح باملزمار الناس أحذق وكان

ال��ق��رِب م��س��ت��وج��ب ال��دار ب��ع��ي��د م��ن وك��م ال��ح��ب داع��ي��ة ال��ح��ب ف��إن ت��ح��ب��ب
ال��ح��رِب م��ن ال��ن��ج��اة ف��ان��ج س��ال��ًم��ا ن��ج��ا ال��ه��وى أخ��ا أن ُح��دث��ت ف��إن ت��ب��ص��ر
وال��ك��تْ��ِب ال��رس��ائ��ل ح��الوات ف��أي��ن رض��ا وال س��خ��ط ال��ح��ب ف��ي ي��ك��ن ل��م إذا
وب��ال��ع��ت��ِب ف��ي��ه ب��ال��ه��ج��ران ع ي��روَّ ال��ذي ي��وم��ُه ال��ف��ت��ى أي��ام وأط��ي��ب
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أنشدت: ثم

ال��ح��س��ُن وج��ه��ك ي��ن��س��ى ك��ي��ف ال وك��ي��ف ح��زن وال ال س��رور ي��ن��س��ي��ن��ك ل��م
وم��رت��ه��ُن م��ش��غ��وٌل ب��ك��ل��ك ك��ل��ي ج��س��دي وال ق��ل��ب��ي ال م��ن��ك خ��ال وال
وال��ح��زُن ال��ه��م إال ب��ح��ب��ك ن��ف��س��ي ك��ل��ٍف م��ن ع��ن��ك ل��ي م��ا ال��ح��س��ن وح��ي��دة
وال��ب��دُن ال��روح ف��ي��ه ت��ك��ام��ل ح��ت��ى ق��م��ٍر وم��ن ش��م��س م��ن ت��ول��د ن��وٌر

ألفاظها. وعذوبة صوتها ورخامة رقتها من الجميع فطرب
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والرجل املهدي

الحاجب اعرتضُه خارًجا كان فلما املهدي، جواري إحدى مقصورة إىل أحدهم دخل
فقال: شأنه؟ وما كان وكيف دخوله عن وسأله بإحضاره فأمر املؤمنني أمري إىل وشكاه
رصت املؤمنني ألمري بيعت فلما ألفة، وبينها بيني وكان لوالدتي كانت الجارية هذه إن
فأشتفي أراها أن إما أمرين: أحد عىل فدخلت الدخول، يف فآذنته لها، متعرًضا الباب إىل
ونصِبه سياط بإحضار املهدي فأمر الحياة، هذه من فأسرتيح أُقتل أو البعاد ألم من
ولست بتعذيبك أصنع ما وقال: الرضب، عنه ورفع سوًطا عرشين رضبه ثم بينهما،
النطع، يف الغالم وأجلس بذلك أُتي فلما ونطع، سيف غالم، يا تاركها، وال حيٍّا بتاركك
قال: أقول، ما مني اسمع حقي دون وهو الهالك بي يحل أن قبل املؤمنني أمري يا قال:

يقول: فأنشأ هات،

م��غ��ل��وُل وس��اع��دي اإلم��ام ع��ن��د ت��ن��وش��ن��ي وال��س��ي��اط ذك��رت ول��ق��د
م��س��ل��وُل ذوائ��ب��ي ب��ي��ن وال��س��ي��ف ع��ب��ده أن��ا وال��ذي ذك��رت��ك ول��ق��د

وحل جانبًا السيف خلِّ غالم يا قال: ثم بالدموع، عيناه وتغرغرت املهدي فأطرق
املكان. هذا من يُحبها من مع وأخرجه قيوده





والشاب امللك عبد بن يزيد جارية

فعُظم واألدب، العقل كاملة القد، نحيلة حسناء، جارية امللك عبد بن يزيد عند كانت
أن تحبني أحد أو قرابة لك أما ويحك! يوًما: لها فقال قلبه، بمجامع وأخذت لها حبه
ثالثة باملدينة ولكن قرابة، يل ليس املؤمنني، أمري يا قالت: معروًفا؟ إليه أُسدي أو أضيفه
عامله إىل فكتب الخري، من نالني ما مثل ينالهم أن أحب ملوالي أصدقاء كانوا أشخاص
إىل وصلوا فلما درهم، آالف عرشة منهم واحد لكل يدفع وأن إليه إحضارهم يف باملدينة
عن وسألهم اإلكرام غاية وأكرمهم لهم فأذن عليه، الدخول يف لهم استؤذن يزيد باب
حاجته، عن فسأله الثالث وأما فقضاها، حوائجهما فذكرا منهم اثنان فأما حوائجهم،
يا بىل، قال: حوائجك؟ عىل أقدر أَولست ويحك! قال: حاجة، يل ما املؤمنني، أمري يا فقال:
تسألني ال فإنك فاسألني ويحك! فقال: تقضيها، أظنك ما حاجتي ولكن املؤمنني، أمري
رأيت إن قال: نعم، قال: املؤمنني؟ أمري يا األمان فيل قال: قضيتها، إال عليها أقدر حاجة
أقرتح بما أصوات ثالثة تغني أن بسببها أكرمتنا التي جاريتك تأمر أن املؤمنني أمري يا
فقال: حاجتك، سل فقال: فحرضت، بالجارية ونادى يزيد وجه فتغريَّ الشعر، من عليها

الشعر: بهذا تغني ُمْرها املؤمنني أمري يا

ص��ن��ع��ا ال��ذي ف��وق ب��ي ال��ح��ب ي��ص��ن��ع أو م��ودت��ه��ا ع��ن س��ل��ًوا أس��ت��ط��ي��ع ال
ن��زع��ا ص��ادق ه��ذا ق��ل��ت إذا ح��ت��ى ف��ي��س��ع��دن��ي ق��ل��ب��ي ه��ج��ره��ا إل��ى أدع��و
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تغني أن املؤمنني أمري يا ُمْرها فقال: حاجتك، سل للفتى: قال ثم فغنت، فأمرها
الشعر: بهذا

ه��ن��دا ي��ب��ل��غ��ُه م��ن ول��ك��ن ل��ه��ن��ٍد أراك��ٍة ع��ود ن��ع��م��ان م��ن ت��خ��ي��رت
ق��ص��دا ألرض��ك��م��ا ه��ن��د ت��ك��ن ل��م وإن ف��ي��ك��م��ا ال��ل��ه ب��ارك ب��ي ع��رج��ا أال

تغني أن املؤمنني أمري يا تأمرها فقال: حاجتك، سل للفتى: قال ثم فغنتُه، فأمرها
الشعر: بهذا

ال��ده��ُر ب��ي��ن��ن��ا يُ��ف��رِّق ح��ت��ى ال��ه��ج��ُر وم��ن��ك��م ال��وص��ال م��ن��ي
ق��م��ُر ب��دا أو ب��دٌر الح م��ا أب��ًدا أس��ل��وك��م ال وال��ل��ه

للجارية: يزيد فقال عليه، مغشيٍّا الفتى خرَّ حتى األبيات تتم فلم فغنَّت، فأمرها
فقالت: ابكيه، يزيد: فقال ميت، هو فإذا فحركته إليه فقامت حاله، ما انظري قومي
بك، إال انرصف ما عاش لو فوهللا ابكيه، لها: فقال حي، وأنت املؤمنني أمري يا أبكيه ال
ماتت أن ثلبث فلم الجارية وأما فُدفن، بالفتى أمر ثم املؤمنني، أمري وبكى الجارية فبكت

أثره. عىل
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بنتعصمة املهديوجارية بن إبراهيم

من هربه حني جعفر أبي بنت عصمة بنت عند املأمون زمن املهدي بن إبراهيم اختفى
يف وتتفقده الطرائق، بأشهى وتالطفه اإلكرام، غاية تكرمه وكانت له، طلبه لشدة املأمون
وكانت األموال، عليها وأنفقت أدبتها قد وكانت ملك، لها: يُقال جارية به ووكلت أوقاته،
خدمة تتوىل فكانت عاقلة، القد، حسنة الجمال، بارعة األشعار، راوية الصوت، جميلة
اشتد فلما البيت، ربة عن ذلك وكتم كثريًا فأحبها أموره، تتفقد رأسه عىل وتقوم إبراهيم

عينيه: أمام واقفة وهي له شعًرا فيها وغنَّى عوًدا أخذ فؤاده عىل حبها وغلب وجده

م��ق��ل��ت��ي��ِه م��ن ش��اف��ع إل��ي��ه ل��ي غ��زاًال ي��ا
ي��دي��ِه ف��ق��ب��ل��ت ـ��دي��ِه خ��ـ أج��ل��ل��ت وال��ذي
ع��ل��ي��ِه ح��س��ادي ـ��ث��ر أك��ـ م��ا وج��ه��ك ب��اب��ي
إل��ي��ِه إح��س��ان ـ��ي��ف ال��ض��ـ وج��زاء ض��ي��ف أن��ا

موالتها وكانت شمائلها، وظرف قلبها لرقة ملعناه وفطنت الشعر الجارية فسمعت
سمعت وما منها قلبه يف بما اليوم ذلك فأخربتها يوم، كل يف وحاله حالها عن تسألها
أعاد رآها فلما إليه، فعادت له، وهبتك فقد اذهبي موالتها: لها فقالت غناء، شعره من
موالتي وهبتني قد فقالت: كفى، لها: فقال رأسه، وقبَّلت الجارية عليه فأكبت الصوت

بغيته. لنيل كثريًا فُرسَّ لك،





الثاني القسم

بنيعذرة نوادر يف





بثينة العذريوحبيبته معمر بن مجيل

لبعض بعضهن ويدنو ويجتمعن يتزينَّ ذاك إذ النساء وكانت يوًما بثينة خرجت
نساء يف الحسني أم وأختها بثينة عىل فوقف جميل فجاء عيد، كل يف للرجال ويبدون
من فتيان معه وكان انرصف ثم معهن فقعد لطيًفا منظًرا منهن فرأى األحب بني من
يقول: وهو فراح عليه، ووجدوا بثينة حب نظره يف عرفوا قد القوم أن فعلم األحب، بني

ال��م��ت��ه��ل��ِل دم��ِع��ك ب��وادر وج��رت ي��ع��ج��ل ل��م ول��ي��ت��ُه ال��ف��راق ع��ج��ل
م��ج��وِل ب��رق��ة غ��داة ال��ح��ب��ي��ب ب��ي��ن ت��خ��ف ول��م ل��ق��ي��ت م��ا وش��اق��ك ط��ربً��ا
ب��م��ش��ك��ِل ذاك ول��ي��س ال��ي��ق��ي��ن ب��ع��د ي��ك��ن ول��م رح��ت ح��ي��ن أن��ك وع��رف��ت
م��ق��ب��ِل ع��ام دون ال��ت��ف��رق ب��ع��د رج��ع��ًة ب��ث��ي��ن��ة إل��ى ت��س��ت��ط��ي��ع ل��ن

بها: يصفها قصيدة من بيتني فيها قال ثم

وال��ب��دِر ال��ك��واك��ب ب��ي��ن م��ا وش��ت��ان ك��واك��ب وال��ن��س��اء ح��س��نً��ا ال��ب��در ه��ي
ال��ق��دِر ل��ي��ل��ة ��ل��ت ُف��ضِّ ش��ه��ر أل��ف ع��ل��ى م��ا م��ث��ل ال��ن��اس ع��ل��ى ب��ث��ٌن ��ل��ت ُف��ضِّ ل��ق��د

إليه خرجت إال خلوة عىل يأتيها ال أن باهلل حلفت األبيات بهذه بثينة سمعت فلما
أخوتها، ومع معها فيتحدث الرجال غفالت عند يأتيها فكان منه، تتوارى لن وأنها
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ناقته عىل فجاء قتله، عىل وعزموا فرصدوه غيارى قوًما وكانوا ذلك رجالها إىل فنمى
وأنشد: إليهما فنظر يحدثانه، فأخذا الحسني وأم بثينة إىل الصهباء

ل��ح��ي��ن ال��ح��س��ي��ن أم وال س��ل��ي��م��ى الق��يً��ا ل��ي��س أن ال��ق��ل��ب ه��ذا ظ��ن ل��ق��د
ل��ق��ون��ي ب��ث��ي��ن ي��ا ب��ق��ت��ل��ي وه��م��وا دم��ي ن��ذروا ق��د ف��ي��ك رج��اًال ف��ل��ي��ت

من فخرجت الناقة عنان فأطلق القوم عليه وثب إذ الحال تلك عىل هو فبينما
سيوفهم. ظبا من ونجا كالسهم بينهم
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جلميل بثينة وعد

فحرسوها قومها بذلك فعلم املواقع، بعض يف يلتقيا أن يوًما جميًال بثينة وعدت
فجعل وجًها، لها يَر فلم ينتظر وقعد لوعدها جميل فأتى خارًجا، الخروج من ومنعوها
والغدر، والكذب الباطل عىل منها حصلت إنما له: ويقلن بذلك يقرعنه الحي نساء

فأنشد: بها، أوىل صار قد غريك أن كما بك أوىل وغريها

ال��ه��اذل ب��ق��ول ت��خ��ل��ط��ُه ب��ال��ج��د ب��وص��ل��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا ع��ارض��ة ف��ل��رب
ش��اغ��ل��ي وص��ال��ك ع��ن ب��ث��ي��ن��ة ح��ب��ي ت��س��ت��ر ب��ع��د ال��ق��ول ف��ي ف��أج��ب��ت��ه��ا
رس��ائ��ل��ي أت��ت��ك أو وص��ل��ت��ك ف��ض��ًال ق��الم��ٍة ب��ق��در ص��دري ف��ي ك��ان ل��و
ال��ب��اط��ل اج��ت��ن��اب ف��ي ل��ك ف��ه��ل م��ن��ه��ا ب��ب��اط��ل رض��ي��ت ق��د إن��ك وي��ق��ل��ن
ال��ب��اذل ال��ب��غ��ي��ض م��ن إل��يَّ أش��ه��ى ح��دي��ث��ُه أح��ب م��م��ن ول��ب��اط��ل
ب��زائ��ل ه��واي ف��م��ا ه��وي��ت وإذا ي��ص��ل��ن��ن��ي ث��م ه��واي ع��ن��ك ل��ي��زل��ن
واص��ل ك��ري��م م��ن ب��ح��ظ��ك وخ��ذي ف��أس��ج��ح��ي م��ل��ك��ت ق��د إن��ك أب��ث��ي��ن





جلميل وعدها عن بثينة تأخري

وأنشد جميل فحزن الوعد؛ إيفاء عن وتأخرت بها يجتمعان بخلوة جميًال بثيتة وعدت
يقول:

ال��م��س��وِر أم ل��ل��ق��اء ال��م��ن��ى إن أق��ص��ر ال��م��الم��ة ب��ع��ض ع��ن ص��اح ي��ا
ل��ت��غ��ور دن��ا ق��د وه��نً��ا وال��ن��ج��م ال��ك��رى ع��ل��ل ع��ل��ى ط��ارق��ه��ا وك��أن
ال��ع��ن��ب��ر س��ح��ي��ق أو م��س��ك ب��ذك��ي م��ع��ج��ون��ة م��دام��ٍة ري��ح ي��س��ت��اف
ت��ذك��ري أن ب��ص��ال��ح ت��ذك��ري��ن إذ وي��س��رن��ي غ��ي��ب��ك��م ألح��ف��ظ إن��ي
ك��أش��ه��ر ع��ل��يَّ ف��ي��ه ن��ل��ت��ق��ي أو م��رس��ًال ل��ك أرى ال ي��وم وي��ك��ون
ي��ق��در ل��م ل��ق��ائ��ك��م ي��وم ك��ان إن ب��غ��ت��ة ال��م��ن��ي��ة أل��ق��ى ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
وت��ف��ك��ري ص��ب��اب��ت��ي ب��ع��ض ف��ي��ف��ي��ق ذك��رك��م ع��ن ت��ج��ل��ًدا أس��ت��ط��ي��ع أو
ت��ع��ذري ل��م إن ل��ظ��ل��م��ت أو ل��ع��ذرت ال��ه��وى م��ن أج��نُّ ك��م��ا تُ��ِج��ّن ق��د ل��و
ال��م��خ��ب��ر ق��ول وغ��ي��ر ال��ظ��ن��ون غ��ي��ر ب��ه��ا ع��ل��م م��ن ل��ل��ق��ل��ب م��ا وال��ل��ه
ت��ه��ج��ري أن رائ��ع ل��ع��م��رك ح��دث ط��ائ��ًع��ا ه��ج��رت��ك أن��ي ت��ح��س��ب��ي ال
أع��ذر ل��م م��ع��ل��نً��ا ب��س��رك ي��وًم��ا أب��ح وإن ال��ب��اك��ي��ات ف��ل��ت��ب��ك��ي��ن��ي
األق��ب��ر ب��ي��ن ص��داك ص��داي ي��ت��ب��ع أم��ت ف��إن ال��ف��ؤاد ع��ش��ت م��ا ي��ه��واك
ال��م��ك��ث��ر ال��غ��ن��ي إل��ى ال��ف��ق��ي��ر ن��ظ��ر ل��ن��اظ��ٌر وع��دت ب��م��ا إل��ي��ك إن��ي
ب��م��ع��س��ر ول��ي��س ل��ن��ا ال��غ��ري��م ه��ذا م��وع��ًدا ي��ن��ج��ز ول��ي��س ال��دي��ون ي��ع��د
ي��م��ط��ر ل��م س��ح��اب��ة ك��ب��رق إال ت��ع��دي��ن��ن��ي ال��ذي وال��وع��د أن��ت م��ا
ت��ك��ثَّ��ري ف��م��ن��ُه ه��ج��رت��ي��ه ف��م��ت��ى ن��ص��ي��ح��ت��ي ف��رد ل��ه ن��ص��ح��ت ق��ل��ب��ي





وبثينة لقاءمجيل

كمن حتى معه فمىض بثينة؟ لقاء عىل مساعدتي يف لك هل أترابه: ألحد يوًما جميل قال
عاد ثم إليها به فميض إليه، ودفعه بثينة راعي إىل خاتمه معه وأرسل الوادي يف له
وركب ودَّعها ثم أصبحا، حتى طويًال فتحدثا جاءتُه الليل جن فلما إليه، منها بموعد

وقال: منها فدنا جميل، يا مني ادًن بثينة: فقالت باكية، وهي ناقته

ب��ج��واب��ي آي��ات��ه��ا واس��ت��ع��ج��م��ت أط��راب��ي ه��ي��ج��ت ال��م��ن��ازل إن
ك��ت��اِب س��ط��ور أو رس��م أن��ض��اء ك��أن��ه��ا ال��ل��ج��ي��ن ب��ذي ت��ل��وح ف��ت��رى
األح��ب��اِب ل��ف��رق��ة ال��دم��وع م��ن��ي ت��ب��ادرت ال��ق��ل��وص ب��ه��ا وق��ف��ت ل��م��ا
ش��ب��اب��ي وش��رخ أي��ام��ي وذك��رت ش��اق��ن��ي ب��ث��ي��ن��ة ي��ا ع��ص��ًرا وذك��رت





وكثريعزة وبثينة مجيل

أعني الحبيبة؛ أبي عند من قلت: أقبلت؟ أين من يل: فقال مرة جميل لقيني كثري: قال
عودك ترجع أن بد ال فقال: عزة، أعني الحبيبة؛ إىل قلت: تميض؟ أين وإىل فقال: بثينة،
أعود، أن أستحيي وأنا الساعة بها عهدي فقلت: بثينة، من موعًدا يل فستجد بدئك عىل
سحابة وقعت وقد العيد، أول يف قال: بها؟ عهدك فمتى فقلت: ذلك، من بد ال فقال:
أنكرتني أبرصتني فلما ثيابها، تغسل لها جارية ومعها فخرجت الردم وادي بأسفل
يف الثوب فرتكت فأخربتها الجارية وعرفتني تسرتًا، به فالتحفت املاء، يف بيدها ورضبت
أحًدا وجدت وما سائرون أهيل فقالت: املوعد، وسألتها الشمس غابت حتى وتحدثنا املاء
بأبيات فأنزع الحي آتي أن يف لك فهل كثري: له فقال إليها، أرسله حتى كثري يا غريك
الصواب، ذلك قال: بها، الخلوة عىل أقدر لم إن العالمة هذه فيها أذكر الشعر من
أبوها: له فقال بهم، أناخ حتى سار ثم أعود، حتى انتظرني وقال: فذهب إليها، فأرسله

الخدر: وراء من تسمع وبثينة فأنشدته كثري، يا ردك ما

م��رس��ُل وال��م��وك��ل رس��وًال إل��ي��ك ص��اح��ب��ي أرس��ل ع��ز ي��ا ل��ه��ا ف��ق��ل��ت
أف��ع��ُل ف��ي��ه ب��ال��ذي ت��أم��ري��ن��ي وأن م��وع��ًدا وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي ت��ج��ع��ل��ي ب��أن
ي��غ��س��ُل وال��ث��وب ال��ردم وادي ب��أس��ف��ل ل��ق��ي��ت��ن��ي ي��وم م��ن��ك ع��ه��دي وآخ��ر

قالت: بثينة، يا مهيم أبوها: فقال اخسأ، اخسأ وقالت: صدرها بثينة فرضبت
ابغي وقالت: الجارية إىل التفتت ثم الرابية، هذه وراء من الناس نام إذا يأتينا مثلُه
ذلك، من أعجل أنا كثري: فقال له، وسويها شاة لكثري واذبحي حطبًا الدومات من
الناس، تنام أن بعد الدومات املوعد جميل: له فقال فأخربه، جميل إىل وراح وخرج
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نحو يف رأيت قد أني خالتها بنات ونجيا وليىل الحسني أم ألختها قالت قد بثينة وكانت
بأرسارها وكاشفتهن بهن واطمأنت إليهنَّ آنست قد وكانت معه، جميًال أن كثري نشيد
معها ومن بثينة وجاءت الدومات، أتيا حتى خرجا وكثري جميل وكان معها، فخرجن
من أحسن قط مجلًسا عمري رأيت ما يقول: كثري فكان الصبح، برق حتى برحوا فما

أفهم. كان أيهما أدِر ولم اآلخر بضمري أحدهما علم مثل وال املجلس ذلك
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دممجيل بثينة أهل ندر

يصعد فكان بجميل، الدنيا ضاقت السلطان لهم وأهدره جميل دم بثينة أهل ندر ملا
ويقول: بثينة حي نحو من الريح ويتنسم الرمل كثيب بالليل

ال��ن��ح��وِل ب��ادي وإن��ن��ي أه��ي��م ت��ري��ن��ي أم��ا ال��ش��م��ال ري��ح أي��ا
ج��م��ي��ل إل��ى ب��ال��ه��ب��وب وم��ن��ي ب��ث��ٍن ري��ح م��ن ن��س��م��ة ل��ي ه��ب��ي
ال��ق��ل��ي��ل م��ن أق��ل أو ق��ل��ي��ل��ك ن��ف��س��ي ح��س��ب ب��ث��ي��ن��ة ي��ا وق��ول��ي

ويحكن! عندها: الحي من لجواٍر تقول بثينة فكانت انرصف، الصبح ظهر فإذا
لك يُخيِّله يشء فهذا هللا اتقي لها: فيقلن الغريان، بعض من جميل أنني ألسمع إني

له. حقيقة ال الشيطان





وكثريعزة لقاءمجيل

قولك: تسمع لم بثينة أرى جميل يا له: فقال يوًما بجميل كثري اجتمع

رس��وُل إل��ي��ك أو ح��دي��ث ل��دي��ك ل��ُه أم��ا س��وء ك��ل ج��م��ي��ل ي��ق��ي��ك
ي��ط��وُل ذك��ره��نَّ ش��ع��ر م��ح��اس��ن وص��ب��اب��ت��ي ل��ك��م ح��ب��ي ف��ي ق��ل��ت وق��د
أق��وُل ك��ي��ف ب��ث��ن ي��ا ال��ص��ب��ا ه��ب��وب ف��ع��ل��م��ي رض��اك ق��ول��ي ي��ك��ن ل��م ف��إن
ي��زول وال��خ��ي��ال ع��ن��ه��ا زال وال ل��ح��ظ��ة خ��ي��ال��ك ع��ي��ن��ي ع��ن غ��اب ف��م��ا

بقولك: تسمع لم كثري يا عزة أترى جميل: فقال

م��ص��م��ُم ال��ط��ري��ق ظ��ه��ر ع��ل��ى ش��ج��اع دون��ك��م ح��ال ق��د ع��ز ي��ا ال��ع��دا ي��ق��ول
ج��ه��ن��ُم ف��ؤادي راع��ت م��ا ج��ه��ن��م دون��ك��م ك��ان ل��و وال��ل��ه ل��ه��ا ف��ق��ل��ت
م��ع��ل��ُم ل��ل��س��ف��ر ال��ظ��ل��م��اء ف��ي ووج��ه��ك رائ��ٌع ع��ز ي��ا ال��ق��ل��ب ي��روع وك��ي��ف
م��ن��ق��ُم ف��ي��ِه ف��م��ا ح��ب��ي ت��ن��ق��م��ي ف��ال ال��ه��وى ف��ي ع��ز ي��ا ال��ن��ف��س ظ��ل��م��ت��ك وم��ا

انرصفا. ثم الصباح بزغ إىل ليلتهما فبكيا





عنمجيل احتجاببثينة

راعية أو لبثينة أمًة يرتصد املاء من قريبًا فنزل يوم ذات بثينة لزيارة جميل خرج
وكانت لتمألها، الغدير عىل واردة قربة معها بأَمٍة وإذا رسالته، لتبليغ واسطة يتخذها
عن ويسألها يحدثها وجعل معُه وجلست عليه سلمت وتبيَّنته تبيَّنها وملا به، عارفة
أعطاها ثم بثينة، إىل رسائله لها ويُحمِّ الفراق ألم من يعانيه بما ويخربها بثينة أخبار
رجوعها، ينتظر ومكث فيه، له ترجع موعًدا عليها وأخذ لها تدفعه أن وسألها خاتمه
فسألوها وأخوها وزوجها بثينة أبو فلقيها عليهم، أبطأت وقد أهلها إىل الجارية فذهبت
عليهم، وتعللت جميل مع لها حصل عما بيشء تخربهم ولم عليهم فالتوت بها، أبطأ ا عمَّ
خاتمه، إليهم ودفعت جميل مع حالها أعلمتهم الرضب ألم ومن مربًحا رضبًا فرضبوها
وعرفا جميًعا القصة فسمعا عذرة بني من اثنان الحالة تلك يف بها مرَّ أنه وصادف
لقيتم إن إنكم للقوم: فقاال الخطر، هذا عنه يدرآ أن فأحبا جميل، فيه الذي املوضع
أعز بثينة أهل وكان مكروه، كل ذلك يف لزمكم قتلتموه ثم معه بثينة وليست جميًال
أن من وحذروها بثينة إىل توصله أن وأمروها الخاتم وأعطوها األَمة فدعوا عذرة، بني
فأنذرا الفتيان ومىض جرى، بما بثينة تعلم ولم ففعلت، القصة، علموا بأنهم تخربها
من وتقيض فتزورك إليها نبعث ثم الطلب يهدأ حتى بيوتنا يف عندنا تقيم وقاال: جميًال
براعية فأتياه ينذرها، من إليها فابعثا اآلن أما فقال: سليًما، آمنًا وتنرصف وطًرا لقائها
فحذره ظبي اقتناص أردت إني لها وقويل ادخيل فقال: حاجتك. قل له: وقاال لهما
فعرفت لها، قال ما فأعلمتها فمضت الليلة، ففاتني القناص من اعتوروه جماعة مني
تربح فلم ورصدوها الليلة، تلك لزيارته تخرج فلم تماًما ففهمتها عنها وبحثت قصتُه
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زاد فإنه جميل أما فاتها، قد أنه فعرفوا ناقته فوجدوا أثره يقتفون ومضوا مكانها، من
فأنشد: عرباته وفاضت وحزنًا شوًقا

ي��ج��دي ال ب��ث��ن��ة ال��ق��ل��ب وح��ب س��واه��ا ي��رد ل��م ب��ث��ن��ة ح��ب إال ال��ق��ل��ب أب��ى
ول��ل��ب��ع��د م��ن��ه��ا ال��دار ل��ن��أي ج��زع��ت ن��أت وإن اش��ت��ي��اًق��ا زدت دن��ت م��ا إذا
ت��خ��دي م��وق��رة وه��ي ال��م��ط��اي��ا ص��دور م��رًة ل��م��غ��ن��اك ع��ج��ن��ا ه��ل ال��رك��ب س��ل��ي
ب��ردي دم��ع��ه��ا م��ن اخ��ض��لَّ ح��ت��ى ألج��ل��ك ب��م��ائ��ه��ا ال��ش��روق ال��ع��ي��ن ف��اض��ت وه��ل
س��ع��ِد أو ل��ق��ائ��ك م��ن ب��ي��م��ي��ن ل��ت��ج��ري ج��اه��ًدا ال��ط��ي��ر ل��ك ألس��ت��ج��ري وإن��ي
ت��ح��دي إذ ال��رك��ب ب��ك ي��ح��ي��ا أن ب��ذك��راك غ��رَّدوا ال��رك��ب إذا ألس��ت��ب��ك��ي وإن��ي
أب��دي م��ا ف��وق ب��ه��ا أخ��ف��ي ال��ذي ف��إن ب��وده��ا ع��م��رو أم ت��ج��زي��ن��ي ف��ه��ل
ال��ج��ه��د ع��ل��ى م��ن��ي ال��ح��ب ف��ي زدت��ه��ا وق��د ج��ه��ده ف��وق ي��زد ل��م م��ح��ب وك��ل

أم لها: يُقال بها يثقون منه عجوًزا عليها ائتمنوا الحيل بثينة بأهل ضاقت وملا
ائتموني وقد أفعل ال وهللا ال فقالت: بثينة، أريني لها: وقال جميل فجاءها منظور،
عندها من فخرج أريكها، أن يف وهللا املرضة فقالت: ألرضنك، وهللا أما فقال: عليها،

يقول: وهو

م��ن��ظ��ور أم ج��ل��ت��ه��ا ي��وم ب��ال��ح��ج��ر س��ل��ف��ت ن��ظ��رة م��ن��ه��ا أن��س ال أن��س م��ا
م��س��ت��ور األوراق س��اق��ط م��ن إل��يَّ ج��ب��ائ��ره��ا خ��رًس��ا ان��س��الب��ت��ه��ا وال

فحلفت منظور، بأم فتعلقوا البيتان هذان إليهم انتهى حتى القليل إال كان فما
ذلك. عىل وعاقبوها منها يقبلوا فلم يمني، بكل لهم
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متنكًرا بثينة زيارةمجيل

فانتبذ ضيوًفا، عندها فوجد الحي لبعض راٍع بزي تزيَّا وقد ليلة بثينة إىل جميل جاء
وحده، وعشتُه ضيفانها فعشت مسكني، فقال: أنت؟ من فسألته: فيها، وجلس ناحية
جميل: فقال منتحني، القوم واضطجع تصطليان، النار تجاه لها وجارية هي جلست ثم

ف��الب��س ل��ح��اًف��ا ُم��ع��ط��ى أو ال��ن��ار م��ن ف��م��ص��ط��ٍل داٍن ال��م��ح��زون ال��ب��ائ��س ه��ل

وقالت: رجعت ثم فذهبت فانظري، اذهبي وهللا، جميل صوت لجاريتها: فقالت
فطرحت لك؟ ما وقالوا: يجرون، فأقبلوا القوم، سمعها شهقة فشهقت جميل، وهللا هو
جميل إىل جاريتها وأرسلت القوم فرجع بردي، احرتق وقالت: عمًدا النار يف لها برًدا

وخرج. ودَّعها ثم أيام ثالثة عندها فأبقته به، فجاءتها





وبثينة بجميل اخلادم وشاية

مع مارة وهي فرصة منها صادف إذا حتى عذرة لبني نجع يف بثينة جميل رصد
أترابها، بعض فأصابت بحصاة فحذفها وأمطار رعود ذات ظلماء ليلة يف أترابها
وقد بثينة لها فقالت الجن، إال الوقت هذا مثل يف حذفني ما وهللا وقالت: ففزعت
الحسني أم بثينة مع وبقي فانرصفت النوم، إىل تذهب حتى منزلك، إىل انرصيف فطنت:
ذي عىل زاال وما طويًال وتحدثا معها الخباء إىل فأخذته جميل إىل فقامت منظور، وأم
زوجها، إليها بها بعث اللبن من بصبوح زوجها غالم فجاء الصباح، أسفر أن إىل الحال
يده يف والصبوح ليىل فرأته سيده، يخرب حتى لوجهه مىض منفردة جميل مع رآها فلما
بجارية وبعثت حاله عن تسأله كأنها فاستوقفته وجميل بثينة خرب عرفت قد وكانت
قد الصبح بثينة تبينت فلما فنبهتهما، الجارية فجاءت وجميًال، بثينة حذري وقالت: لها
زوجي غالم جاءني فقد نفسك، نفسك جميل يا وقالت: ارتاعت متنكرين والناس أضاء

وأنشد: الخوف؟ عالَم مكرتث: غري وهو لها فقال سوية، فرآنا اللبن من بصبوحي

ال��ح��ذر م��وض��ع ح��ذرت��ن��ي وال ب��ث��ي��ن م��خ��اف��ة م��ن خ��وف��ت��ن��ي م��ا ل��ع��م��رك
ذك��ر ق��اط��ع ص��ارم م��ن��ي ال��ك��ف وف��ي غ��رة ال��ي��وم ل��ي يُ��ل��ف��ى ال ف��أق��س��م

عىل خوًفا ذلك أسألك إنما وقالت: النضد، تحت نفسه يلقي أن عليه فأقسمت
جانبها، إىل الحسني بأم وأتت به أمرته ما ففعل عليك، خوًفا ال الفضيحة من نفيس
والصبوح فمىض سيده، إىل يميض العبد فرتكت الخرب، فأخربتها ليىل خادمة ذهبت ثم
الخرب فأخربه وأبيها أخيها إىل فمىض واحد، خباء يف بثينة مع جميًال رأيت وقال: معه
أم إال بثينة مع يجدوا لم الخباء إىل دخلوا فلما بثينة، خباء إىل بهما وأتى وأخذهما



اق الُعشَّ نوادر

يوم كل أيف هللا قبحكما وأبيها: ألخيها ليىل فقالت عبده، وسب زوجها فخجل الحسني
جنَّ حتى بثينة عند أقام فإنه جميل أما فيها، يُقال ما وتسمعان فتاتكما تفضحان
لواعج به فزادت مدة، منه فتحامت جرى مما بثيتة وخافت وانرصف، ودَّعها ثم الليل

يقول: وأنشد الهوى

ت��ش��رُف ال��م��وت ع��ل��ى ك��ادت أو ال��م��وت ه��ي م��ن��ع��ة ب��ال��ح��ب ال��ق��ل��ب س��واد ف��ي ل��ه��ا
ت��ت��ل��ف ال��ن��ف��س ك��ادت إال ال��ده��ر م��ن م��رة ب��ث��ن ي��ا ال��ن��ف��س ذك��رت��ك وم��ا
ي��ذرف ال��دم��ع م��س��ت��ع��ج��ل ل��ه��ا وج��اد واس��ت��ك��ان��ٌة زف��رة اع��ت��رت��ن��ي وإال
أط��رف ح��دي��ث��ك إال ب��ه أس��ر ل��خ��ل��ة ح��دي��ثً��ا ن��ف��س��ي اس��ت��ط��رف��ت وم��ا
وط��وف��وا ب��ال��س��ي��وف ع��ل��ي��ن��ا وج��ال��وا أق��ب��ل��وا ح��ي��ن أه��ل��ه��ا ب��ن��اس ول��س��ت
وق��ف��وا ث��م أس��ي��اف��ه��م ج��رَّدوا وق��د ع��ن��ده��ا ال��ح��ي ف��ي ب��ات ج��م��ي��ل وق��ال��وا
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أهلها من وهو األحب بني أحد قطنة بن هللا عبيد اعرتضُه بثينة بحب جميل اشتهر وملا
رحل بن عمري اعرتضه ثم قطنة، ابن عنه فكف وتطاوال، جميل فأجابه فهجاه، األقربني
بني عىل الحاكم ربعي بن عامر إىل أمره فشكا األول، مثل أيًضا فقاومه األحب، بني من
وملا فهرب، وُطلب دمه فأباحهم بنسائنا، ويشبب بيوتنا ويغىش يهجونا وقال: عذرة
يقول: جميل فأنشد كدرها، له وأبدت كثريًا غضبت أهلها هجا جميًال أن بثينة علمت

وث��ي��ُق ال��ع��ق��دت��ي��ن وم��م��رُّ ي��ٌد ب��ه ق��ذف��ت ن��ائ��ل م��ن ص��ائ��ب وم��ا
خ��روُق ل��ه��ن ت��ظ��ه��ر ل��م ن��واف��ذ رم��ي��ت��ن��ي ي��وم م��ن��ك ق��ت��ًال ب��أوش��ك
ف��ري��ُق واس��ت��م��ر أق��ام��وا ف��ري��ق ف��م��ن��ه��م ب��ث��ي��ن أه��الن��ا ت��ف��رق

شاهدوه وقد قومها به فعلم اللقاء، موعد منها وأخذ تصالحا بمدة ذلك وبعد
وكان بدمه، حرب قومه وبني بينهم ينشب أن من خوًفا قتلُه وكرهوا فتوعدوه عندها
فهرب شديًدا، طلبًا فطلبه السلطان، إىل شكواه فأعادوا بثينة قوم من باًسا أشد أقوامه

يقول: فأنشد بثينة حبيبته يوًما فتذكر مدة، فيها وبقي اليمن إىل

وش��ائ��ق إل��يَّ م��ش��ت��اق ال��ن��أي ع��ل��ى ط��ارق ب��ث��ي��ن��ة م��ن خ��ي��ال أل��مَّ
وال��م��راف��ق أردان��ه��ا ب��ه ت��غ��لُّ ن��ش��ره��ا خ��ال��ط ال��م��س��ك ف��ت��ي��ت ك��أن
ت��ع��ان��ق م��ن ح��ض��ن��ه��ا م��ن ب��ه وي��غ��دو ف��راش��ه��ا ع��ن ب��ه ق��ام��ت إذا ت��ق��وم



اق الُعشَّ نوادر

فرجع الشام ناحية إىل بثينة أهل وانتقل الوايل ذلك ُعزل أن إىل اليمن يف يزل ولم
هللا فناشدوه أهله، يف وقدر وفضل مال ذا وكان أبيه إىل الحي أكابر فشكا إليهم،
فوعدهم الناس، بني به يفضحهم وما بها تشببه وعن فتاتهم عن ابنه كف وسألوه
يف راتع أنت متى حتى بني يا له: وقال به فدعا انرصفوا، ثم استطاع ما ومنعه كفه
بمعزل عنها وأنت وينكحها بها يخلو بعل ذات يف تتعلق أن من تأنف أال ظاللك؟
الحرة تضمره ما لبعلها مضمرة وهي واملودة الصفاء وتريك وخداعها بأقوالها تغرك
عىل بعلها إىل عادت عنها انرصفت فإذا وغروًرا، تعليًال لك قولها فيكون ملكها، ملن
فأنشدك منك، عمًرا أضيع وال سهًما أخيب أعرف وال وخيم، لذل هذا إن عادتها. جري
لبذلت سبيل إليها كان ولو ، حقٌّ قلته ما أن تعلم فإنك أمرك، يف وتأملت كففت إال هللا
فقال عوض، النساء ويف له، قدر من به واستبد فات قد أمر هذا ولكن فيها، أملكه ما
يدفع أن قدر أحًدا قبيل رأيت هل ولكن قلت، كما والقول رأيت، ما الرأي جميل: له
لو وهللا عليه، ُقيض ما يدفع أن استطاع أو نفسه، يسيل أن ملك أو قلبه، عن هواه
ذلك إىل سبيل وال لفعلت، عيني عن شخصها أزيل أو قلبي من ذكرها أمحو أن قدرت
واإلملام الحي هذا طروق من أمتنع أنا ولكن يل، أتيح قد لحني به بليت بالءٌ هو وإنما
ومن أبوه فبكى يبكي وهو وقام عليه، أقدر ما ومبلغ جهدي وهذا كمًدا، متُّ ولو به

أنشد: ثم بثينة، حب من منه رأوا ملا جزًعا حرض

أج��م��ُل ب��ث��ي��ن��ة ع��ن ف��ال��ت��ع��زي أِف��ْق ف��ي��ذه��ل ي��م��ل ال ل��ق��ل��ب م��ن أال
م��وك��ُل ال��م��م��ات ح��ت��ى ب��ه��ا وأن��ت م��ك��ان��ه ع��ل��م��ت ود ذي ك��ل س��ال
ت��ف��ع��ل ك��ن��ت م��ض��ى ف��ي��م��ا ه��ك��ذا وال ق��ب��ل��ه��ا ك��ان م��ن أح��ب��ب��ت ه��ك��ذا ف��م��ا
وت��ب��خ��ل ت��ض��نُّ ت��ه��واه��ا ك��ن��ت وإن إن��ه��ا ب��ث��ي��ن��ة ذك��رى دع ق��ل��ب ف��ي��ا
أم��ث��ل ال��ن��ي��ل ي��ق��در ل��م إن ول��ل��ي��أس وت��ج��ه��م��ت ن��ي��ل��ه��ا م��ن أي��أس��ت وق��د
ت��س��أل ح��ي��ن م��س��ئ��ول��ة ب��ه��ا وأب��خ��ل ب��ي��ن��ه��ا ق��ب��ل ن��ائ��ًال ف��س��ل��ه��ا وإال
��ل ت��ؤمِّ م��م��ن ال��وص��ل ح��ب��ل ج��دَّ وق��د بُ��ع��ده��ا ب��ع��د وص��ل��ه��ا ��ي تُ��رجِّ وك��ي��ف
ال��م��ت��ح��وِّل وال��ح��ازم ح��ازًم��ا ف��ك��ن دون��ه��ا ح��ي��ل ق��د أح��ب��ب��ت ال��ت��ي وإن
م��ع��ِزُل ي��وات��ي��ك ال ��ن ع��مَّ األرض وف��ي خ��لَّ��ٌة ال��ن��اس وف��ي يُ��س��ل��ي م��ا ال��ي��أس ف��ف��ي
أف��ض��ل ال��وج��د غ��ائ��ب م��ن يُ��َرى ال وم��ا ف��ت��ث��اق��ل��ْت ب��ه��ا م��ن��ي ك��ل��ٌف ب��دا
��ُل ي��ت��ن��صَّ م��ذن��بً��ا أو ل��ك��م ع��ف��اه��ا ب��ظ��الم��ة ن��ل��ت��ِه ب��ري��ئً��ا ه��ب��ي��ن��ي
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سفره قبل لبثينة وداعمجيل

غفلة وجد وقد بثينة عىل ليًال هجم الشام إىل الخروج وأراد الحيل بجميل ضاقت ملا
هذا لها: فقال تخاف؟! أما ويحك! نفسك، وأهلكت وهللا أهلكتني له: فقالت الحي، يف
أرانا ما بثينة يا وقال: ودَّعها، ثم طويًال فحادثها مودُعا، جئتك وإنما الشام إىل وجهي

يبكي: وهو قال ثم وبكت طويًال بكاءً وبكى هذا، بعد نلتقي

ج��م��ي��ل ب��ث��ي��ن ي��ا رأي م��ن��ك ل��ن��ا ب��دا إن ال��ن��اس ج��ف��وة أُب��ال��ي ال أال
ي��ط��ول ب��ث��ي��ن ه��ج��ر ب��ذي ب��ث��ي��ن ن��ح��وك��م ال��زي��ارة وت��ك��راري وإن��ي
ل��ق��ل��ي��ل ون��س��ي��ان��ك��م ب��ث��ي��ن ل��ك��ث��ي��رة ب��ك��م ص��ب��اب��ات��ي وإن

فراسلته خربه بثينة وبلغ الشام من قدم ثم فيها، غيابه وطال الشام إىل وخرج
ووعدته لقائه يف للحيلة وطلبها به ووجدها إليه شوقها تشكو الحي نساء بعض مع
وقد بعدها، خربه وأخربها أشواقه إليها وبثَّ وحدثها إليها فسار فيه، يلتقيان ملوضع
جميل فوثب عليهما، هجما حتى وأخوها أبوها تبعها فقدوها فلما رصدوها، أهلها كان
وقالت ينرصف، أن هللا بثينة وناشدته بالهرب، فاتقياه عليهما، وشد سيفه وانتصل
أنت واميض مقيم أنا وقال: فأبى بك، يلحقوا أن الحي ولعل فضحتني، أقمت إن له:
التالقي وانقطع هجرته وقد انرصف حتى تنشده تزل فلم أحبوا، ما بي وليصنعوا

وأنشد: به ما إليهما فشكا ومسعدة روًقا عمه ابن فلقي بينهما،

ي��س��ي��ُر ل��ل��م��ح��ب ال��زي��ارة إن م��زوُر ف��ال��ح��ب��ي��ب ب��ث��ي��ن��ة زورا
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ب��ك��وُر أُِح��مَّ ق��دٌر وأع��ت��اق��ن��ا أم��رن��ا ت��ل��بَّ��س إن ال��ت��رح��ل إن
ل��ص��ب��وُر ص��ب��اب��ة إل��يَّ ت��ش��ك��و ح��زي��ن��ة وه��ي رح��ت ع��ش��ي��ة إن��ي
ي��س��ي��ُر ذاك ف��إن إل��ي��ك أش��ك��و ل��ي��ل��ة ف��دي��ت��ك ع��ن��دي ب��ت وت��ق��ول
م��ن��ث��وُر ن��ظ��م��ُه ت��ح��دَّر درٌّ ح��دي��ث��ه��ا ك��أن م��ب��س��ام غ��راءُ
ت��وق��ي��ُر ك��وق��اره��ا وال دلٌّ ك��دالل��ه��ا وال ح��س��ٌن ح��س��ن��ه��ا ال
ُص��ور وال��خ��واط��ر ص��اٍد وال��ق��ل��ب ل��م��وك��ل ب��ذك��ره��ا ال��ل��س��ان إن
ج��دي��ُر ب��ث��ي��ن ي��ا ب��ذل��ك إن��ي م��ث��ل��ُه م��ن��ي ال��ودَّ ج��زي��ت ول��ئ��ن

مع بها االستبداد وذلك املرأة لهذه استكانتك يف ضعيف لعاجٌز إنك روق: له فقال
الأحبه وذل عنُه أرفعك فجور بني منها وإنك منها، أجمل هو من ووجود النساء كثرة
إعذارهم بعد لهم تعرضت إن لقومها، بنفسك ومخاطرة التلف إىل يؤديك وكمد لك
نفسك وصربت الحزم مراًرة وتجرعت فيها هواك وغلبت عنها نفسك رصفت وإن إليك،
اختياري ملكت لو أخي يا وقال: جميل فبكى وسلوت. ذلك ألفت كارهة أو طائعة عليها
نفًعا، لنفسه يملك ال أسري إال أنا وما اختياًرا يل أملك ال ولكني صوابًا، قلت ما لكان
يف نفسك عىل تحمل وأن بلوم فيه عندك رجوته ما تكدر ال أن أسألك ألمر جئتك وقد
مع تخرج فإنها ليًال زيارتها عىل فاعمل نفسك مهلًكا بد ال كنت فإن قال: مساعدتي،
بني من بثينة رهط من أخ ويل ا، رسٍّ حينئذ معك فأجيء لهنَّ ملعب إىل لها عم بنات
ليًال معها وتجتمع نهاًرا عنده فتقيم هذا عىل مساعدتك فأسأله نهاًرا عنده تأوي األحب
الخرب فأخربه بثينة رهط من الذي الرجل إىل روق ومىض فشكره، إربك، تقيض أن إىل
ويحك العظائم، بإحدى جئتني لقد له: فقال فيه، مساعدته وسأله كتمانُه واستعهده
يظهر، أن من أمره يف أتحرز فقال: به، فطن إن جميًعا الحي معاداتي هذا يف إن
وأرسل عنده فأقاما ليًال الرجل فأتيا بالقصد، فأخربه جميل إىل ومىض ذلك يف فواعده
وجاءته، فتبعتها األمر عرفت رأته فلما إليها، فدفعته جميل، بخاتم له بوليدة بثينة إىل
وال وهللا قىل غري عن لها: وقال ودَّعها ثم أيام، ثالثة بموضعه وأقام ليلتهما فتحدثا
نفسه وتعريضه الكريم الرجل هذا من تذممت قد ولكني لك، وداعي كان بثينة يا ملل

فأنشد: له روق عذل تذكر وقد انرصف ثم أيام، ثالثة عنده أقمت وقد لقومه،

رش��دي م��الم��ت��ِه ف��ي إل��ي��ه ح��ب��ي��ب ق��راب��ة ذو أٌب ف��ي��ه��ا الم��ن��ي ل��ق��د
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سفره قبل لبثينة جميل وداع

ت��ب��دي وق��د ت��ع��ي��د ق��د ف��ي��ه��ا ب��ب��ث��ن��ة ه��ائ��م أن��ت م��ت��ى ح��ت��ى أَِف��ْق وق��ال
ب��دِّ م��ن ال��ل��ه ق��ض��ى ف��ي��م��ا وه��ل ع��ل��يَّ ت��رى م��ا ال��ل��ه ق��ض��ى ف��ي��ه��ا ل��ه ف��ق��ل��ت
ع��م��د ع��ن م��ن��ي ك��ان م��ا ج��ئ��ت��ُه ف��ق��د غ��واي��ة أو ح��ب��ه��ا رش��ًدا ي��ك ف��إن
ع��ه��د م��ن ل��ل��ه ي��وِف ل��م ل��م��ن ول��ي��س ب��ي��ن��ن��ا ال��ل��ه م��ن م��ي��ث��اٌق ل��ج ق��د
ب��ع��دي ف��ع��ل��ت ب��ال��ذي ع��ل��م ل��ي وال ع��ه��ده��ا خ��ن��ت م��ا ال��خ��ي��ر وأب��ي��ه��ا ف��ال
ع��ن��دي م��ودت��ه��ا زال��ت وم��ا ع��ل��يَّ ك��رام��ة إال ال��واش��ون زاده��ا وم��ا
وح��دي ب��ي��ن��ه��م م��ن أح��ب��ب��ت أم ك��ح��ال��ي ف��ح��ال��ه��م أح��بَّ أم��ث��ال��ي ال��ن��اس أف��ي
وج��دي أح��د ي��ج��د ل��م أم ب��ه��ا ل��ق��ي��ت م��ا م��ث��ل ال��م��ح��ب��ون ي��ل��ق��ى ه��ك��ذا وه��ل
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ومجيل بثينة عزة

بني من إليها يتحدث كان فتى من عليها غار كان غرية يف هجر وجميل بثينة بني وقع
واحد كل وجعل جميل، وعىل بثينة عىل ذلك فيشق غريها إىل يتحدث جميل فكان عمها،
البيت إىل األمر عليه غلب وقد يوًما جميل فدخل شأنه، لصاحبه يُبدي أن يكره منهما
لذلك فجزع له، تربز ولم البيت إىل جاءت رأته فلما بثينة، مع فيه يجتمع كان الذي
يقول: فأنشأ مبلغ، كل جميل من األمر بلغ وقد صاحبه يطالع منهما واحد كل وجعل

ه��ي��ا ك��م��ا إل��ي��ك ح��اج��ات ال��ن��ف��س وف��ي ع��ن��وًة ال��م��وت ي��غ��ت��ال��ن��ي أن خ��ف��ت ل��ق��د
ب��ي��ا م��ا أب��ث��ك أن ي��وًم��ا ل��ق��ي��ت��ك ك��ل��م��ا ال��ح��ف��ي��ظ��ة ل��ت��ث��ن��ي��ن��ي وإن��ي
ص��اديً��ا ري��ق��ك أس��ق ل��م إذا أظ��ل أن��ن��ي ال��ري��ق ع��ذب��ة ي��ا ت��ع��ل��م��ي أل��م

ثم بأهله، الصدق أحسن ما معها: كانت لها لجارية وقالت بثينة له فرقت
قولك: أنشدني له: فقالت اصطلحا،

ي��روق��ه��ا م��ن أت��راب��ه��ا م��ن م��رَّ إذا ب��ل��ح��ظ��ه��ا ت��رن��و ال��س��ت��ر وراء ت��ظ��ل

غريك. يروقني تراه ومن جميل، يا كال وقالت: فبكت إياه، فأنشدها





وبثينة عفافمجيل

معتمدين مشتملني وأخوها فأتى عندها، الليلة وأنه أبيها، إىل وبثينة بجميل جارية وشت
بما بي ما طفء يف لك هل بها: شغفه شكوى بعد لها يقول فسمعاه لقتله، سيفهما
وجهي ترى لن إليه عدت ولو هذا، من بعيًدا عندي كنت قد فقالت: املتحابان، يفعل
إن هذا بسيفي لرضبتك إليه أجبت ولو اختياًرا إال قلته ما وهللا وقال: فضحك أبًدا،

قويل: سمعت أما هجرتك، وإال استطعت

ب��الب��ل��ه ل��ق��رت ال��واش��ي أب��ص��ره ل��و ب��ال��ذي ب��ث��ي��ن��ة م��ن ألرض��ى وإن��ي
آم��ل��ه خ��اب ق��د ال��م��رج��و وب��األم��ل وب��ال��م��ن��ى أس��ت��ط��ي��ع ال وب��أن ب��ال
وأوائ��ل��ه ن��ل��ت��ق��ي ال أواخ��ره ي��ن��ق��ض��ي وب��ال��ح��ول ال��ع��ج��ل��ى وب��ال��ن��ظ��رة

هذه كانت من ألن سوية وهللا فلندعهما قاال: بينهما الكالم من دار ما سمعا فلما
وانرصفا. بها االجتماع أو عنه الزيارة منع يجوز ال حالته





بثينة إىل ونعيه موتمجيل

تفعل أن عىل أخلفه ما كل أخذ يف لك هل له: فقال رجًال مرص يف وهو يوًما جميل دعا
جانبًا وأبقها هذه حلتي فخذ مت أنا إذا قال: وطاعة، سمًعا قال: إليك؟ أعهده شيئًا
رصت فإذا بثينة، رهط وهم عذرة من األحب بني رهط إىل وارحل لك بقي ما وخذ
دون األبيات هذه وأنشد عالية قمة اعتل ثم واشققها، حلتي والبس ناقتي فاركب إليهم

وأنشد: الئم خشية

ق��ف��ول غ��ي��ر ث��واء ب��م��ص��ر وث��وى ب��ج��م��ي��ل ك��ن��ى وم��ا ال��ن��ع��يُّ ص��دع
ون��خ��ي��ل م��زارع ب��ي��ن ن��ش��وان ال��ق��رى وادي ف��ي ال��ذي��ل أج��رُّ ول��ق��د
خ��ل��ي��ل ك��ل دون خ��ل��ي��ل��ك واب��ك��ي ب��ع��وي��ل ف��ان��دب��ي ب��ث��ي��ن��ة ق��وم��ي

فما جميل، به أمره ما وفعل بثينة رهط وأتى بالرتاب فواراه نحبه قىض ذلك وبعد
أمامهن وبرزت طوًال عليهن فاقت قد نسوة يتبعها امرأة إليه برزت حتى األبيات أتم
قتلتني، لقد صادًقا كنت لنئ وهللا هذا، يا فقالت: بردها يف تختال وهي دجنة يف كالبدر
رأتها فلما حلته، وأخرج صادق إال أنا ما وهللا قال: فضحتني، لقد كاذبًا كنت ولنئ
حتى ويندبنه معها يبكني الحي نساء واجتمع وجهها وصكت صوتها بأعىل صاحت

تقول: وهي قامت ثم ساعة عليها مغشيٍّا فمكثت صعقت،

ح��ي��ن��ه��ا ح��ان وال ح��ان��ت م��ا ال��ده��ر م��ن ل��س��اع��ة ج��م��ي��ل ع��ن ُس��ل��وِّي وإن
ول��ي��ن��ه��ا ال��ح��ي��اة ب��أس��اءُ م��ت إذا م��ع��م��ر ب��ن ج��م��ي��ل ي��ا ع��ل��ي��ن��ا س��واءٌ

جميل. بموت سماعها من أيام ثالثة بعد ماتت حتى البيتني هذين تكرر زالت وما





عنمجيل بثينة حدثته ما

قالت: — عفيفة البيان، حسنة الوجه، جميلة اللسان، صدوقة وكانت — بثينة حدثت
بذلك نفيس أنا حدثت وال قط، بريبة — عليه هللا رحمة — جميل أرادني ما وهللا
أبياتًا، ينشد بهاتف أنا إذا أسري يل هودج لفي وإني موضًعا، انتخبوا الحي وإن منه،
عليه، أقف فلم املنشد أطلب فبقيت ينظرون، الحي وأهل بنفيس رميت أن أتمالك فلم
ومىض نحبه قىض قد أحسبه وإني منه، وراءك ما جميل بشعر الهاتف أيها فناديت:
فقالت شيئًا، أحد عيلَّ يرد ال ذلك كل ويف ثالثًا فناديت مجيب، يجبني فلم لسبيله،
يقول، قائًال سمعت لقد كال، فقلت: الشيطان، من طائف بثينة يا أصابك صويحباتي:
كاسفة العقل والهة حريى وأنا مطيتي فركبت فرجعت نسمع، ولم معك نحن قلن:
فرميت بعينه، الشعر بذلك يهتف الهاتف ذلك إذا الليل يف كان فلما رسنا، ثم البال،
حريتي ارحم الهاتف، أيها فقلت: انقطع، منه قربت فلما الصوت، إىل وسعيت بنفيس
رحيل إىل فرجعت شيئًا، عيلَّ يرد فلم شأنًا، لها فإن األبيات هذه بخرب عربتي وسكِّن
شيئًا، سمعن أنهنَّ صويحباتي يخربني ال ذلك كل ويف العقل، ذاهبة وأنا ورست فركبت
يهتف الهاتف فإذا عني كل ونامت مضاجعهم الحي وأخذ نزلنا القابلة الليلة كانت فلما
كان شيخ فإنه الصوت نحو فأقبلت تريدين، عما أنبئك إيلَّ أقبيل بثينة، يا ويقول: بي
عليك، أهم هو فيما وخذي هذا دعي فقال: وبيته اسمه عن فسألته الحي، رجال من
األبيات؟ منشد أنت له: فقلت لك، قلت بما اقنعي قال: يهمني، ملما هذا وإن له: فقلت
— حفرته إىل وصار نحبه قىض وقد فارقته قال: جميل؟ خرب فما قلت: نعم، قال:
فأغمي وجهي عىل وسقطت الحي منها آذيت رصخة فرصخت — عليه تعاىل هللا رحمة
الفجر طلوع عند أفقت ثم ليلتي، سائر وبقيت أحد يسمعه لم صوتي فكأن عيلَّ،
إىل ورجعت والبكاء بالعويل صوتي ورفعت موضعي، عىل يقفون فال يطلبونني وأهيل
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هللا رحم فقالوا: القصة، عليهم فقصصت شأنك؟ وما خربك؟ ما أهيل: يل فقال مكاني،
مدة كذلك نزل فلم بالبكاء، فأسعدنني األبيات، وأنشدتهن الحي نساء واجتمع جميًال،
من إال دهنته وال مشط وال بمخيط رأيس فرقت وال بإثمد بعدها أكتحل لم ثالث، أيام
أبكيه كذلك أزال وال إزاًرا، وال مصبوًغا خماًرا لبست وال منه، برصي عىل خفت صداع

املمات. إىل
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بنتاحلباب ولبنى العذري ذريح قيسبن

الحر احتدم وقد كعب ببني فمرَّ حاجاته لبعض ذاهبًا العذري ذريح بن قيس كان
الكالم، عذبة الطلعة، بهية القامة، مديدة فتاة إليه فبزت منهم، خيمة من املاء فاستقى
من تمكنت وقد عندنا، الحر تربد أال قالت: رشب فلما ماء، إداوة فناولته املنطق، سهلة
ونحر الرتحاب غاية به فرحب فوجده أبوها فجاء فدخل له فمهدت نعم، فقال: فؤاده؟
يكتم فجعل بها، الناس أشغف وهو انرصف ثم اليوم ضياءَ عندهم فأقام جزوًرا، له
عندهم فنزل ثانيًا بها ومر عنه، ذلك وشاع باألشعار فيها فنطق عليه غلب أن إىل ذلك
فانرصف، ذلك، أضعاف عندها فوجد حبها، من به نزل ما تخاليا حني إليها وشكا
هذه دع له: فقال ذلك، إليه فشكا أبيه إىل فمىض اآلخر، عند ما واحد كل علم وقد
فرتكها أبيه، من كان ما منها فكان أمه، إىل وجاء منه فغمَّ عمك، بنات بإحدى وتزوج
هذا يكفيه أن والتزم له فرثي بالقصة، وأخربه طالب أبي بن عيل بن الحسني إىل وجاء
يكون أن الالئق من إنه قال: ثم فأجاب ذلك يف فسأله لبنى أبي إىل معه فمىض الشأن،
حر عىل حافيًا قيس أبي إىل ومىض فشكره األحوال، هذه يف العرب شأن أبيه من ذلك
قيًسا فزوج لبنى أبي إىل الحسني مع ومىش أقدامه عىل وجهه ومرغ ذريح فقام الرمل،
ولًدا، له تلد لم ولكن واإلقبال الحب مراتب أحسن عىل معها أقام بها تزوج وملا بها،
ملاله وأبقى لنفسه أحفظ ذلك وأن زوجته غري يتخذ أن عليه فعرض أباه ذلك فساء
أبوه أقسم أن إىل سنني عدة عنها يدافع وقام قط، أسوءها ال وقال: فامتنع ونسله،
ويصىل بردائه يستظل الحر اشتد إذا فكان منه، طالق ولبنى إال البيت يدخل ال أن
له: تقول وهي ويتباكيان فيتعانقان لبنى إىل فيدخل الفيء يجيء حتى الشمس بحر
العدة بعد الرحيل أزمعت فلما به، أشار ملا فأذعن أبيه قيس خيش ثم فأهلك، تفعل ال
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أنها وأخربوه أهلها فمنعه إليها فأتى لبنى، سل فقالت: أمرهم عن الجارية وسأل جاء
أنشد: أفاق فلما عليه، مغشيٍّا فسقط غًدا، أو الليلة ترتحل

ك��ائ��ن ه��و أو ك��ان ق��د ال��ذي ح��ذار ب��ال��ب��ك��ا ع��ي��ن��ي دم��ع ل��م��ف��ٍن وإن��ي
ب��ائ��ن وه��و ي��ب��ن ل��م ح��ب��ي��ب ف��راق ب��ل��ي��ل��ة ذاك ب��ع��د أو غ��ًدا وق��ال��وا
ح��ائ��ن ح��ان م��ا أن إال ��ي��ك ب��ك��فَّ م��ن��ي��ت��ي ت��ك��ون أن أخ��ش��ى ك��ن��ت وم��ا

إىل الحال به وأفىض غرامه وزاد شوقه واشتد قيس يئس املدينة إىل ُحملت فلما
فعله، سوء عىل أباه الناس فالم البال، واشتغال العقل واختالل الوساد ألزمه مرض
آراؤهم فاتفقت دائه، يف قومه استشار منه آيس فلما به، يتلطف وجعل وندم فجزع
حتى ففعل لبنى، حب عن تُسلِّيه من يرى علُه العرب أحياء فيتصفح يذهب أن عىل
ُحسنًا، كالبدر وهي اللثام وجهها عن حرست قد جارية فرأى فزارة من بحي نزل
قيًسا تكن لم إن وقالت: فارتاعت عليه، مغشيٍّا فسقط لبنى، فقالت: اسمها، عن فسألها
وكان لبنى، قيس هو فإذا استنسبته، أفاق فلما املاء، وجهه عىل ونضحت فمجنون،
يقيم أن عليه وأقسم اسرتده حتى فركب فأخربته أخوها وجاء العرب، يف اشتهر أمرهما

دعوته. فأجاب شهًرا، عنده
اشتد وقد وسار قيس فندم منه، صدر ما وعىل عليه عاتبة لبنى أن قيًسا بلغ ثم
زوجها؟ مع رحَلْت وقد شأنك ما النساء: له فقالت قومها، محل وصل حتى الغرام به

وأنشد: به فتمرغ خبائها محل أتى حتى يلتفت فلم

ي��ت��ي��ُم ال��وال��دي��ن ف��ق��د ال��ل��ه إل��ى ش��ك��ا ك��م��ا ل��ب��ن��ى َف��ْق��د أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
ق��دي��ُم ال��وال��دي��ن وع��ه��د ن��ح��ي��ل ف��ج��س��م��ه األق��رب��ون ج��ف��اه ي��ت��ي��م

عنه تستخرب لها امرأة مع إليه فأرسلت عاد، ثم صامتًا فبهت رآها عادت وملا
فأنشد:

ط��ل��وع��ه��ا ع��ل��ي��ك ت��س��ل��ي��م��ي ف��آي��ة ف��س��لِّ��م��ي ال��ن��ه��ار ش��م��س ط��ل��ع��ت إذا
رج��وع��ه��ا وح��ان اص��ف��رَّت إذا وع��ش��ر أش��رق��ت ال��ش��م��س إذا ت��ح��ي��ات ب��ع��ش��ر
دم��وع��ه��ا م��ن��ه��ا وارف��ضَّ ج��زًع��ا ب��ك��ت اس��ل��م��ي َق��ْول��ي ج��ارة أب��ل��غ��ت��ه��ا ول��و
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الحباب بنت ولبنى العذري ذريح بن قيس

الوجد من به ما وعرف الطبيب فعاده األلم، جسمه يف وزاد فمرض وجده زاد ثم
فأنشد: وجدت؟ ما املرأة بهذه وجدت كم منذ له: فقال لبنى حب من يلقاه وما

ال��م��ه��ِد ف��ي ص��غ��ي��ري��ن ُك��نَّ��ا م��ا ب��ع��د وم��ن خ��ل��ق��ن��ا ق��ب��ل روح��ه��ا روح��ي ت��ع��ل��ق
ال��ع��ق��د ب��م��ن��ف��ص��م م��ت��ن��ا إذا ول��ي��س ن��ام��يً��ا وأص��ب��ح زدن��ا ك��م��ا ف��زاد
وال��ل��ح��د ال��ق��ب��ر ظ��ل��م��ة ف��ي وزائ��رن��ا ح��ادث ك��ل ع��ل��ى ب��اٍق ول��ك��ن��ه

قربها وقصد األىس عوامل منه فهاجت لبنى بموت علم حتى الوساد يهجر كاد وما
فأنشد: مريًضا بيته إىل عاد ثم عليه أُغمي حتى فبكى

ش��دي��ُد ص��ع��ٌب وال��ح��ب ق��ي��س داءُ ول��ب��ن��ى ل��ب��ن��ى ح��ب م��ن ق��ي��س ع��ي��د
أري��ُد م��ا أرى ال ال��ع��ي��ن ق��ال��ت ي��وًم��ا ال��ع��وائ��د ع��ادن��ي ف��إذا
ي��ع��وُد ف��ي��م��ن ت��ع��ود ال إن��ه��ا أق��ض��ي ث��م ت��ع��ودن��ي ل��ب��ن��ى ل��ي��ت
ع��م��ي��ُد م��ن��ه ف��ال��ق��ل��ب خ��ب��ل داء م��ن��ه��ا ت��ض��م��ن ل��ق��د ق��ي��س وي��ح

أيام. بثالثة ذلك بعد قىض ثم
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وأسامء العذري مهجع بن جعد

ثم عندهم فأقام التلف، خشية إليهم ماله ل حوَّ أخواٌل العذري مهجع بن لجعد كان
ونزل فقصدها دوحة له وظهرت الحر فاشتد رشابًا، صحب وقد فرس عىل يوًما خرج
شارًدا أتانًا يطرد سوداء وعمامة أصفر درع عليه شخص له الح أن لبث فما تحتها،
وخلب تقدر ال عذوبة ألفاظه يف فوجد فحادثه بها، ونزل الدوحة قصد ثم قتلُه، حتى
ثدي عن الدرع فتزحزح فرسه شأن من ليصلح وقام فرشب، الرشاب إىل فدعاه عقلُه،
األخالق حسنة العفاف، شديدة ولكن نعم، فقالت: أنت؟ امرأة فقال: العاج، كحق
وأبًا رشسة إخوة لها أن فذكرت الزيارة، وسألها الساعة، تلك من فعلقها واملفاكهة،
ثم كاملة، سنة الوساد والزم وسقامه حزنه زاد الفراق مدة طالت فلما مضت، ثم كذلك
بالشيخ، نزال حتى معُه ومىض أبيها من يخطبها أن عليه فأشار أصحابه أحد إىل شكا
وزوجه الكفاءة، فوق قال: خاطبًا، أتيتك قد له: فقال بهما، ورحب ملقاهما فأحسن
مما كثريًا يل أبدت فقال: معها، حاله عن وسأله صديقه صادفه الغد كان فلما بها،

فأنشدت: ذلك عن وسألتها قديًما عني أخفته

ي��ري��د ال��ص��دي��ق ب��ع��د ف��تً��ى ف��ق��ل��ت ج��ازًع��ا رأي��ت��ك أن��ي ال��ه��وى ك��ت��م��ت
ف��ت��ع��ود ال��ه��وى ب��رح ب��ه��ا ي��ض��ر ف��ت��ي��ة ت��ق��ول أو ت��ط��رح��ن��ي ف��إن
ش��دي��د ف��اع��ل��م��نَّ ب��رح ال��وج��د م��ن وال��ح��ش��ا ال��ك��ب��د وف��ي ب��ي ع��م��ا ف��وّري��ت

وانرصف. لهما فبارك





عمِه وابنة النرضالعذري بن مالك أبو

عاشًقا كان النرض بن مالك أبو لُه: يقال عذرة بني من فتًى إن الوليد: بن شبابة قال
يُعلم ولم سنني عرش بضع ُفِقد إنه ثم مدة، ذلك عىل يزل فلم شديًدا، عشًقا عمه البنة
يهتف بهاتف إذا الرمال يف أسري أنا فبينا طلبها، يف فخرجت يل إبل فضلَّت خربه،

يقول: وهو ضعيف بصوت

ال��ق��راب��اِت ح��ق ل��ه وت��ح��ف��ظ��ون ج��ارك��م ت��ح��م��ون أال ال��ول��ي��د ب��ن ي��ا
ال��م��ل��م��اِت أض��رار ك��ل م��ن وق��وه ح��دث ن��اب��ُه ق��وم ج��ار إذا ع��ه��دي
ب��غ��اب��اِت وآس��اد ال��ض��ب��اع م��ع ب��ب��ل��ق��ع��ة ال��م��س��م��ى م��ال��ك أب��و ه��ذا
ل��وع��ات إث��ر زف��رات ت��ع��ت��اده م��ح��ت��رق ال��ح��ب ب��ن��ار ش��وق ط��ري��ح
ي��أت��ي ه��ل ل��ل��ص��ب��ح م��رت��ق��ب وال��ل��ي��ل ت��ذك��ره ف��ي��ض��ن��ي��ه ال��ن��ه��ار أم��ا
ب��ل��ي��ات ف��ي م��ن��ه��ا ف��ه��و ف��ؤاده اخ��ت��ل��س��ت ع��ذرة م��ن ب��ج��اري��ة ي��ه��ذي

غري قصدت فلما الصوت، اقصد نعم، فقال: — هللا رحمك — عليه دلني فقلت:
يقول: قائل فإذا إليه فأصغيت خباء من أنينًا سمعت بعيد

أل��ي��ًم��ا ع��ذابً��ا ال��ح��ش��ا وم��ألت ف��ؤادي أذب��ت ال��ه��وى رس��ي��س ي��ا

حب قال: أرى؟ ما بك بلغ ما قلت: نعم، فقال: مالك؟ أبو فقلت: منه فدنوت
حبها من أجد ما الحي من لنا عم ابن إىل يوًما فشكوت العذري، الهيذم أبي ابنة سعاد
— ويقوتني بخربها يوم كل ويأتيني سنني عرش بضع منذ الوادي هذا إىل فاحتملني



اق الُعشَّ نوادر

أنت قال: رأيت، بما فأخربهم أهلها إىل أصري إني له: فقلت عنده، من — هللا حفظه
حديثُه، وحدثتهم منه رأيت وما الفتى بحال فخربتهم الجارية أهل إىل فانرصفت وذاك،
حدد الخرب أخربته فلما عنه، ألفرج إليه فعدت بحرضتي، تزويجه عىل وعزموا له فرقوا

يقول: وأنشأ قلبي من بلغ شديًدا تأوًها تأوه ثم إيلَّ النظر

م��ن��ادي��ه��ا ون��اداه��ا دن��ي��ا ف��راق وخ��ام��ره��ا ن��ف��س��ي ح��ش��رج��ت إذ اآلن

فأقامت الخرب، فأعلمتهم انرصفت ثم موضعه يف فدفنته فمات، زفرة زفر ثم
األثر. عىل ماتت ثم رشب وال أكل دون أيام ثالثة الجارية

138



العذري خالد بن ذرعة

حسن الكف، سخي املنطق، عذب الوجه، حسن غالًما العذري خالد بن ذرعة كان
جارية ودونهن املاء يغرتفن النساء وجد املرشعة ورد فلما للصيد، يوًما فخرج الشمائل،
كما خالله من املنري وجهها عىل أسبلته وقد الغدير جانب عىل شعرها تمشط انفردت قد
املاء، عليه فرشت فقامت عليه، مغشيٍّا سقط أبرصها فلما الدجى، غاسق يف البدر ينري
وحادثته تشكو، ما كفيت قالت: قاتله، يداويه مقتول وهل قال: وأبرصها أفاق فلما
لنصيد خرجنا يقول: وهو عاد ثم الحب من داخله ما داخلها وقد إليه نفسه فثابت

أنشد: ثم فاصطدنا،

ح��ب��ائ��ل��ه س��ري��ًع��ا ص��ادت��ن��ي ال��ري��م م��ن ق��ان��ًص��ا ص��ادف��ت ال��وح��ش أص��ي��د خ��رج��ت
ق��ات��ل��ه ي��داوي��ه م��ي��ٌت وه��ل رق��ان��ي م��س��ارًع��ا ب��ال��ن��ب��ال رم��ان��ي ف��ل��م��ا
ي��ح��اول��ه م��راًدا ي��ب��ل��غ ول��م س��ري��ًع��ا ان��ق��ض��ى ق��د ص��ب ال��ح��ب س��ب��ي��ل ف��ي أال

بنت ظريفة هي فإذا الخرب فأطلعها ذلك عن أمه فسألت أياًما الوساد لزم إنه ثم
علها بيتهم تزور أن إليها وترضعت القصة وأعلمتها إليها فمضت وائلة بن صفوان
فإنه أمسكه فإن إليه الشعر خذي ولكن كثريون، الوشاة إن فقالت: بابنها، ما تشفي
قريبًا يأتي فصار فشيئًا شيئًا نفسه إليه فعادت يتنشفه جعل إليه ذهبت فلما يُشفى،
كلما وكان اليمن، إىل فسار قتله عىل فآلوا أهلها فطن أن إىل النظر فيتسارقا بيتها من
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نحو ولًدا بعث يوم ذات ففي لذلك، فيسرتيح وجهه عىل وجعلُه الشعر قبَّل شوقه اشتد
وتقول: تنشد فسمعها بيتها

أط��ي��ُر إل��ي��ه ش��وق��ي م��ن ك��دت وم��ن ب��ح��ب��ه ال��ف��ؤاد ه��ام م��ن ال��ل��ه رع��ى
ك��ث��ي��ُر ال��ح��اض��ري��ن ال��وش��اة ف��إن ل��وع��ة أت��راح ب��ال��ق��ل��ب ك��ث��رت ل��ئ��ن
ف��ي��زوُر ن��ح��وك��م آٍت ف��ل��ل��ق��ل��ُب ع��اذل ره��ب��ة ب��ال��ج��س��م أزر ل��م ف��إن

وأنشد: أفاق ثم ساعة عليه فأُغمي األبيات له وأنشد الصبي فعاد

ُص��نَّ��ُع ال��ع��م ب��ن��و م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا ق��ات��ل��ي ال��ع��زي��زة ال��خ��ود ه��وى أظ��ن
ال��م��ض��ي��ُع وخ��اب ه��دًرا دم��ي ت��راك��ي ص��ن��ي��ع��ه��م در ول��ل��رح��م��ن أراه��م

اضطرب ذلك بلغه فلما ثعلب، له: يُقال رجل إىل ظريفة بزفاف الخرب أتاه ثم
ميت. به فإذا فحرَّكوه عليه أُغمي ثم ساعة
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سعدى العذريومعشوقته عقيل بن مالك

وجمال فصاحة ذات وكانت شديًدا، حبٍّا سعدى يحب العذري عقيل بن مالك كان
إىل به فوىش منهما فغار تحبه ال وهي يحبها رجل الحي يف وكان وكمال، ولطف وأدب
بشتم مالك إىل لسانها عن زوجته فأرسل وبلغه باملحبة، فرتاسال عنه فحجبوها أهلها،
عند وكان األمر، تفصيل الزوجة تدِر ولم الرجل، ذلك زوجة أنها يعرف ولم وقطيعة،
وما الحيلة وجه الرجل ذلك زوجة بلغ فلما للعهد، ناقًضا مكة إىل فخرج أنفة مالك
به اجتمعت حتى مكة إىل وجهها عىل فخرجت تمَّ، بما سعدى أخربت زوجها أخفاه
إىل تقول كعب فسمعها القمر يف يمشيان الغفاري مسعدة بن كعب مع مالك وكان

لصاحبك: قل إحداهن: فقالت كعب من قربن ثم هو وهللا إى بجانبها: نسوة

س��ل��م ذي أي��ام وال ع��ه��دت ك��م��ا ب��ع��ائ��دة ح��ج ف��ي ل��ي��ال��ي��ك ل��ي��س��ت

ولم فقال أنت، فأجب انقطعت قد قال: فأجب، سمعت قد ملالك: كعب فقال
غريه: يحرضه

ذُلَّ��ت ال��ن��ف��س ل��ه��ا ي��وًم��ا وط��ن��ت إذا م��ص��ي��ب��ة ك��ل ع��ّز ي��ا ل��ه��ا ف��ق��ل��ت

فلما كلمتك، التي املرأة أجب تقول: وجارية إال املقام بهما استقر فما وانرصفا،
لم قال: جوابك، أقرص فما قالت: نعم، قال: املجيب؟ أنت قالت: إليها كعب جاء
أحرضه أن عيلَّ فقال: معك، الذي من إيلَّ أحب هللا يخلق لم فقالت: غريه، يحرضني
كاملكاشف بالقصة فأخربه منزله يف فرآه القابلة الليلة فضمنه هيهات فقالت: إليك،
قد باملجلس فإذا مضيا الوقت كان فلما القابلة، الليلة حضورك لها ضمنت لقد وقال:
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بن هللا عبد أبيات فأنشدته فتعاتبا، أمامه سعدى وجلست مالك فجلس وُفرش ُطيِّب
الدمينة:

ي��ل��وُم ف��ي��ك ك��ان م��ن ب��ي وأش��م��ت وع��دت��ن��ي م��ا أخ��ل��ف��ت��ن��ي ال��ذي وأن��ت
س��ل��ي��ُم وأن��ت أُرم��ى ع��رًض��ا ل��ه��ا ت��رك��ت��ن��ي ث��م ل��ل��ن��اس وأب��رزت��ن��ي
ك��ل��وم ال��وش��اة ق��ول م��ن ب��ج��س��م��ي ب��دا ق��د ال��ج��س��م يَ��ْك��لُ��ُم ق��وًال أن ف��ل��و

فأجابها:

ع��زاء ل��ل��م��ح��ب ه��ذا ب��ع��ض وف��ي أخ��ن ول��م وخ��ن��ِت أغ��در ول��م غ��درِت
إذاء إل��يَّ ق��ل��ب��ي ف��ي ف��ح��ب��ك ح��رم��ت��ن��ي ث��م ال��وّد ض��ع��ف ج��زي��ت��ك

أنشدت: ثم فكف فغمزه تسمع؟ أال وقالت: كعب إىل فالتفتت

أب��ص��ُر أن��ا إذ ال��ح��ب��ل ص��رم��ت ف��ه��ال ع��م��اي��ت��ي الح��ت ح��ي��ن وص��ل��ي ت��ج��اه��ل��ت
م��وف��ر وع��ق��ل رأي ول��ي ن��ص��ي��ب ق��ط��ع��ت��ه ال��ذي ال��ح��ب��ل ق��وى م��ن ول��ي
أق��در ج��ئ��ت ال��ذي م��ث��ل ع��ل��ى ول��س��ت ب��غ��ت��ة ب��ال��ص��وم آذن��ت ول��ك��ن��ن��ي

فأجابها:

ت��ط��ي��ُب ع��ن��ك ب��ال��ن��أي وع��دت إذا ل��ع��ل��ه��ا ع��ن��ك ال��ن��ف��س أن��ه��ى ك��ن��ت ل��ق��د

وأنشد: قبَّلها ثم

م��ك��روُب ع م��روَّ م��ن��ك وال��ق��ل��ب س��ك��وُب ال��ج��ف��ون م��ن ع��ل��ي��ك دم��ي
ح��ب��ي��ب ال��ح��ب��ي��ب ع��ه��د ي��خ��ن ل��م إن ال��ه��وى م��ن أل��ذُّ ال��دن��ي��ا ف��ي ش��يء ال

فأجابته:

وال��ح��زِن ل��ل��ص��ب��اب��ة وأف��ردت��م��ون��ي ه��ن��اك��م ال��س��رور ب��أن��واع خ��ل��وت��م
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سعدى ومعشوقته العذري عقيل بن مالك

ال��غ��ب��ن م��ن ل��ي ت��رض��ون��ه ب��م��ا ل��راض وإن��ن��ي ب��ال��ص��دود وع��ذب��ت��م��ون��ي

السحر كان إذا ولكن بضمانتك، تفي ال أنك لك قلت ما لكعب: فقالت افرتقا، ثم
جعلت خرجتما حني فقالت: الخرب، عن الجارية فسأل بالصياح فإذا كعب فجاء فأتني،
تحادثنا ساعة فجلست فخلصناها، فلحقناها نفسها به خنقت ما عنقها يف سعدى
ندم موتها خرب الشاب بلغ فلما فماتت، شهقت ثم القلب، لقايس إنه فتقول: وتفتكره

وقته. من فمات قبل، من هذا كان هال فقالت: النوم يف فجاءته قربها لزم ثم
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العذرية وعفراء بنحزام عروة

وظرًفا وأدبًا وجماًال حسنًا عرصها مشاهري أعظم من عم ابنة حزام بن لعروة كان
ويلعبان وتألفه يألفها فكان سنني، أربع العمر من وله مًعا فُربِّيا عفراء، تُدعى وفصاحة
الشام إىل وأخرجه ذلك فوعده تزويجها عمه سأل الُحلُم بلغا فلما األحيان، غالب مًعا
حارسة خدرها من خارجة عفراء فرأى مالك بن سعيد بن أثالة يدعى له أخ ابن فجاء
من فخطبها عظيمة بمكانة قلبه من فوقعت خز إزار وعليها ومعصميها وجهها عن
به وزادت جوابًا يحر ال بهت ذلك عروة بلغ فلما الشام، إىل وعادوا بها فزَّوجه عمه

فأنشد: النوى لواعج

دب��ي��ُب وال��ع��ظ��ام ج��ل��دي ب��ي��ن ل��ه��ا رع��دة ل��ذك��راِك ل��ت��ع��رون��ي وإن��ي
أج��ي��ب أك��اد م��ا ح��ت��ى ف��أب��ه��ت ف��ج��اءة أراه��ا أن إال ه��و ف��م��ا
ل��ط��ب��ي��ب أب��رأت��ن��ي إن ف��إن��ك داون��ي ال��ي��م��ام��ة ل��ع��راف ف��ق��ل��ت
ك��ذوب ال��ح��م��ي��ري ع��م��ي ول��ك��ن ج��ن��ة م��س وال ح��م��ى م��ن ب��ي ف��م��ا
ق��ري��ب م��ن��ك ع��ف��راء وال ف��ت��س��ل��و ب��ع��ي��دة م��ن��ك ع��ف��راء ال ع��ش��ي��ة
ت��ذوب ال��ش��ف��ي��ق ن��ف��س ل��ه��ا ت��ك��اد ل��وع��ة وال��ب��ع��د األح��زان ج��وى م��ن وب��ي
ع��ج��ي��ب ال��ع��اش��ق��ي��ن ب��ق��اء ول��ك��ن ال��ه��وى ف��ي ال��م��ح��ب��ي��ن م��وت ع��ج��ب وم��ا

شفت حتى طعاًما يتناول ال أياًما وأقام والقلق الهذيان أخذه حتى الحي بلغ وما
أهله من الضجر وعلم الشفاء من ويئس أشفى وملا أحًدا، برسه يخرب ولم عظامه
عفراء يسارق وجعل بها حلَّ فلما الشفاء، أرجو فإني البلقاء إىل احتملوني لهم: قال
عليه، فسلَّم عذرة من شخص لقيه أن إىل كذلك فأقام الصحة عاودته مرورها يف النظر
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فضحكم فقد الوغد هذا أتى متى له: وقال عفراء زوج عىل العذري دخل أمىس فلما
علمت ما وهللا وصفت، بما أحق أنت قال: عروة، قال: تعني؟ من فقال: تشبيبه، بكثرة
أصبح فلما قومه، يف األخالق ومحاسن بالسيادة ُمتَّصًفا عفراء زوج وكان بقدومه،
ذلك، فوعده عنده، إال ينزل ال أن وأقسم فعاتبه عروة لقي حتى األمكنة يتصفح جعل
املرض فعاوده فخرج به، علموا وقد الليل يبيت أال عزم فإنه عروة أما مطمئنًا، فذهب
تعلم قد لزوجها: قالت موته عفراء بلغ فلما قومه، منازل دون القرى بوادي فتُويف
الحسن عىل ذلك وإن الوجد من عندي وما النسابة من الرجل وبني وبيني، بينك ما
إليِك، ذلك قال: قىض؟ أنه بلغني فقد فأندبه قربه إىل أخرج أن يل تأذن فهل الجميل

أنشدت: ثم طويًال وبكت عليه فتمرغت قربه أتت حتى فخرجت

ح��زاِم ب��ن ع��روة ل��ق��ي��ت��م ب��ح��قٍّ وي��ح��ك��م ال��م��ج��دون ال��رك��ب أي��ه��ا أال
ظ��الِم ك��ل ب��در ن��ع��ي��ت��م ق��د ب��أن ف��اع��ل��م��وا ت��ق��ول��ون م��ا ��ا ح��قٍّ ك��ان ف��إن
ب��س��الِم غ��ي��ب��ة ع��ن رج��ع��وا وال راح��ة ب��ع��دك ال��ف��ت��ي��ان ل��ق��ي ف��ال
ب��غ��الِم ب��ع��ده م��ن ف��رح��ت وال ب��م��ث��ل��ه ت��م��اًم��ا أن��ث��ى وض��ع��ت وال

األفول: عراه قد بطرف تقول وأنشدت القرب عىل نفسها ألقت الشعر من فرغت وملا

ح��س��وُد واٍش ك��ل��ه��م م��ع��اش��ر خ��ل��ي��ل��ي ي��ا أزورك أن ع��دان��ي
رش��ي��ُد ف��ي��ه��م وم��ا وع��اب��ون��ا ال��دواه��ي م��ن ع��ل��م��ت م��ا أش��اع��وا
ال��ل��ح��وُد ك��ل��ه��م ال��ن��اس ف��دور ل��ح��ًدا ال��ي��وم ث��وي��ت إذ ف��أم��ا
ال��م��دي��د ل��ي ي��ط��ي��ب ال ف��ب��ع��دك م��ذاًق��ا ال��دن��ي��ا ل��ي ط��اب��ت ف��ال

إىل فُدفنت ميتة هي فإذا فُحرِّكت الوجود عن غابت حتى شعرها من فرغت وما
حبيبها. جانب
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بنيعذرة من عاشق مرصع

فرأيت بيوته بعض يف فنزلت عذرة بني حي أسفاري بعض يف اجتزت أحدهم: قال
بعض يف فخرجت وكمالها، حسنها فأعجبني الكمال حلة الجمال من أُلبست قد جارية
الهالل من أضعف الوجد أثر عليه الوجه حسن بشاب أنا وإذا الحي يف أدور األيام
خديه عىل تجري ودموعه أبياتًا ويردد قدٍر تحت ناًرا يوقد وهو الخالل من وأنحل

يقول: فسمعته

م��ه��رُب ع��ن��ك وال ب��دٌّ ل��ي م��ن��ك وال ح��ي��ل��ة ف��ي��ك وال ص��ب��ر ل��ي ع��ن��ك ف��ال
أذه��ب أي��ن إل��ى ق��ل��ب ب��ال ول��ك��ن ط��ري��ق��ه��ا ع��رف��ت ق��د ب��اب أل��ف ول��ي
يُ��ع��ذَّب ه��واك ف��ي ق��ل��بً��ا وأف��ردت ب��واح��ٍد ع��ش��ت ق��ل��ب��ان ل��ي ك��ان ف��ل��و

وهي أبيها بيت نازل أنت التي الجارية يهوى يل: فقيل وشأنه الشاب عن فسألت
حاله صالح فقالت: رأيت، ما لها وذكرت البيت إىل فرجعت أعوام، منذ عنه محتجبة
القبول أظهرت حتى أقسم زلت فما فيها فتنة امتناعها أن فحسبت يراني، ال أن يف
تقدمني فقالت: روحي، فدتك وعدك اآلن أنجزي قلت: مني ذلك َقِبَلت فلما مكرهة،
مقبلة فإنها تريد من بحضور أبرش وقلت: الغالم عند فأرسعت إثرك، يف سائرة فإني
أثارت وقد أذيالها تجر مقبلة خبائها من خرجت إذ معه أتكلم أنا فبينا اآلن، نحوك
فلما أقبلت، قد هي ها للشاب: فقلت شخصها، الغبار سرت حتى أقدامها غبار الريح
صدره من النار أخذت وقد إال أقعدته فما أمامه نار عىل وخر صعق الغبار إىل نظر
مطالعة يطيق كيف نعالنا غبار يطيق ال من تقول: وهي الجارية فرجعت ووجهه،

جمالنا.





اسبنيعذرة كنَّ

يقول: صوتًا سمعت إذ عذرة بني أحياء يف سائر أنا بينا األصمعي: قال

ال��ه��وان دار ي��ح��ل م��ث��ل��ي ل��ي��س وس��ع��دى ه��ن��د دي��ار ج��ن��ب��ون��ي

فإذا عليه وقفت حتى فأقبلت حش، من خارج الصوت فإذا وشماًال يمنة فالتفُت
مثيل «ليس وتقول: عذرة أحياء يف تكنس أنت هللا سبحان فقلت: األرض، يكنس بكنّاس

وقال: إيلَّ رأسه فرفع فيه؟! أنت مما أكثر هوان وأي ذلك فأنى الهوان» دار يحل

ال��دن��ان س��ق��ت��ن��ي م��ا ال��م��ل��ك ف��ي أن��ا ن��ش��واُن ف��إن��ن��ي ت��ل��م��ن��ي ال





الثالث القسم

عامر بني نوادر يف





العامرية قيسلليىل سببعشق

نسوة مع ليىل فصادف قومه من زمرة ومعه ملوكية حلة البًسا ناقة عىل يوًما قيس مرَّ
معهن وأقام ناقته لهن وعقر فنزل للمنادمة، فاستنزلنه فأعجبهن يتحدثن قومها من
طرًفا عنها يرصف لم عليها نظره وقع فحني حرض، َمن مع ليىل وكانت اليوم، بياض
يف باملدية يجز فجعل اللحم معه لتمسك جاءت الناقة نحر فلما يشتغل، فلم وشاغلته
أتأكلني لها: قال ثم يدِر، ولم يده من فجذبتها كفه أعرق حتى فيها شاخص وهو كفه
انظر له: فقالت يحادثها، وأقبل الغىض عىل شيئًا اللحم من فطرح نعم، قالت: الشواء؟
ولم فاحرتقت اللحم بها يُقلِّب وجعل الحجر إىل يده فمد ال، أم استوى هل اللحم إىل
وقد فذهب قناعها، بهدب يده شدت ثم ذلك عن رصفته داخله ما علمت فلما يشعر،
يف لك هل له: فقالت الحب داخلها وقد ذلك بعد فاستدعته قلبه، من عشقها تحكم
فجلس اجلس، له: فقالت بذلك؟ يل ومن قال: صارف؟ عنك يرصفه ال من محادثة
وزوَّجها عنه أبوها حجبها حتى ذلك عىل يزاال ولم الوقت، مىض حتى يتحادثان وجعال

غريه. من





امللوح لقيسبن ليىل جتربة

ثه وتُحدِّ ثها يُحدِّ فأخذ قلبه إليها صبا وقد مهدي بنت ليىل يوًما امللوح بن قيس صادف
فأنشأ يقدر، فلم يغمض أن وجهد عليه طالت ليلة يف فبات فانرصف، أمىس حتى

يقول:

ال��م��ض��اج��ع إل��ي��ك ه��زت��ن��ي ال��ل��ي��ل ل��ي ب��دا إذا ح��ت��ى ال��ن��اس ن��ه��ار ن��ه��اري
ج��ام��ع ب��ال��ل��ي��ل وال��ه��م وي��ج��م��ع��ن��ي وب��ال��م��ن��ى ب��ال��ح��دي��ث ن��ه��اري أق��ض��ي

قلبيهما، الحب تملَّك أن إىل غريها يأتيه كان من كل إتيان وترك زيارتها وداوم
ذلك رأى فلما نظره، عن بوجهها وتعرض عنه تصد فأخذت تُجرِّبه أن يوًما فأرادت

وقالت: عليه فخافت فيه، ذلك ُعِرَف حتى وجزع عليه اشتد منها

م��ك��ي��ُن ص��اح��ب��ه ع��ن��د وك��ل بُ��غ��ًض��ا ل��ل��ن��اس ُم��ظ��ه��ر ك��الن��ا

والذي امتحانك أردت إنما له: فقالت هي أما قلبها، يف ما وعلم الحزن عنه فرسى
بالوفاء، والقيام العهد حفظ عىل اآلن من أعاهدك وإني عندك، يل مما أكثر عندي لك
وهو املساء يف فانرصف املوت، أذوق حتى سواك أحد إىل هذا يومي بعد مائلة ولست

يقول: فأنشأ منها، سمع بما الناس أرس

أه��ل وال ل��دي م��ال ال األرض م��ن ب��م��ض��ل��ة ت��ارك��ي ه��واه��ا أظ��ن
وال��رح��ل ال��م��ط��ي��ة إال وارث وال وص��ي��ت��ي إل��ي��ه أُف��ض��ي أح��د وال



اق الُعشَّ نوادر

ق��ب��ل م��ن ح��لَّ ي��ك��ن ل��م م��ك��انً��ا وح��ل��ت ق��ب��ل��ه��ا ك��نَّ األل��ى ح��ب ح��ب��ه��ا م��ح��ا
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ليىلوليىلواألمري جمنون

بني ليىل وقفت فلما إليه، بإحضارهما فأمر ومجنونها بليىل العرب أمراء أحد سمع
وقال: باألمري املجنون فتفرَّس واحتقرها، قط بها يعبأ فلم سمراء هزيلة فتاة رآها يديه
رس بمحبتها لك النجىل املبتىل املجنون أعني طاقات من ليىل إىل نظرت لو األمري أيها

الجواب. ذلك من وأُعجب األمري فُرسَّ مشاهدتها،





وليىل وأمه امللوح قيسبن

والرشب األكل من وامتنع عقله وزال امللوح بن قيس خلط ملا النحوي: يونس قال
من امتنع وقد بعقله، حبك وذهب أجلك من ُجنَّ ابني إن لها: فقالت ليىل إىل أمه صارت
يجد، ما بعض يسكن رآك إذ فلعله إليه معي تصريي أن رأيِت فإن والرشاب، الطعام
الليل، يف إليه سأصري ولكن نفيس عىل آمن وال ذلك يمكنني فما نهاًرا أما لها: فقالت
ُجننت أنك تزعم أمك إن قيس، يا فقالت: يهذي، مطرق وهو إليه صارت الليل كان فلما
يقول: وأنشأ الصعداء وتنفس إليها ونظر رأسه فرفع أصابك، ما وأصابك رأيس عىل

ب��ال��م��ج��ان��ي��ن م��م��ا أع��ظ��م ال��ح��ب ل��ه��ا ف��ق��ل��ت رأس��ي ع��ل��ى ج��ن��ن��ت ل��ق��د ق��ال��ت
ال��ح��ي��ن ف��ي ال��م��ج��ن��ون ي��ص��رع وإن��م��ا ص��اح��ب��ُه ال��ده��ر ي��ف��ي��ُق ل��ي��س ال��ح��ب





قيسوليىل أمر افتضاح

ليىل: أبو فقال أبيه، ضيوف به يُقري سمنًا ليقرتض ليىل أبي بيت إىل يوًما قيس ذهب
وجعلت عليه وسلمت إليه فخرجت الفتى، هذا حاجة واقيض السمن ذلك أخرجي ليىل يا
طاب كالمها سمع فلما الشوق، من عنده لها ما تشكو وهي إنائه يف السمن تسكب
وما األرض، عىل يقطر السمن وصار اإلناء فاض أن إىل بالحديث معها فالتهى قلبه
إليه تنتبه فلم وناداها أبوها فاستبطأها بالسمن، أرجلهما غاصت حتى يتحادثان زاال
شديًدا غضبًا فغضب الحالة، تلك عىل فوجدها أمرها أنكر وقد الخرب ليكشف فخرج
بها فيجتمع الرقيب غفلة يغتنم فصار الفضيحة، خوف عنه وحجبها الزيارة ومنعها
عامله فأمر مروان، ابن الخليفة إىل شكاه ذلك بلغه فلما االلتياع، من بقلبه ما ويطفي

وأنشد: تنهد ذلك قيًسا بلغ فلما زارها، هو إذا بقتله

أزوره��ا ال ج��اه��ًدا ي��م��ي��نً��ا ع��ل��يَّ أم��ي��ره��ا وآل��ى ل��ي��ل��ى ُح��ج��ب��ت ل��ئ��ن
س��م��ي��ره��ا ل��ي��ل��ى ع��ن��د ف��ؤادي وأن أح��ب��ه��ا أن��ي غ��ي��ر ش��يء غ��ي��ر ع��ل��ى

فقيل عنها فسأل خاليًا الحي فرأى ليىل من النظر ليسرتق ذهب شوقه زاد وملا
حتى عنها يبحث زال وما املكان ذلك فقصد توباد، جبل إىل وقومها سارت إنها له:

وأنشد: قيس بكى ثم يتناجيان وأخذا له وشكت لها فشكا لقيها

ب��ال��ح��ج��ر ف��ؤادي ت��رم��ي األس��ى ون��ار ص��دري ف��ي ي��ق��دح ال��ب��ي��ن زن��د ل��ي��ل��ى أي��ا
ف��ك��ري ف��ي ذك��رك األي��ام م��دى ف��إن ن��س��ي��ت��ك��م أن��ي ل��ي��ل��ى ي��ا ت��ح��س��ب��ي ف��ال



اق الُعشَّ نوادر

ال��ن��ه��ر واض��ح ع��ل��ى ع��ي��ن ه��ط��ل��ت وم��ا ال��ص��ب��ا ه��ب��ت م��ا أن��س��اك ال ف��وال��ل��ه

أهله. إىل عائًدا وسار ودَّعها قليل وبعد صدرها، إىل وضمته ليىل له فرقت
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ليىلبغريه وزواج الكعبة ذهابقيسإىل

وعرضوا لحاله ورثوا األهل جميع عليه أشفق والغرام الحب علل قيس من هاجت ملا
ابنه ومعه وسار ذلك إىل فأجابهم علته، من يربأ عله الكعبة إىل يأخذه أن أبيه عىل
يا اللهم قل فقال: ففعل، الكعبة، بأستار تعلق أبوه: له قال الكعبة بلغوا فلما قيس،
اإلله أيها فقال: الجنون، هذا عني وأزل ليىل حب من أرحني العيون عن احتجبت من

أنشد: ثم أتوب، ال فإنني ليىل حب من إال الخطايا جميع عن إليك تائب إني الحي

أت��وب��ه��ا ال ت��وب��ة ل��ع��م��ري وت��ل��ك وذك��ره��ا ل��ي��ل��ى ح��ب ع��ن ت��ب ي��ق��ول��ون
ي��ع��ي��ب��ه��ا ع��ن��دي ك��ان م��ن ع��ج��بً��ا ب��ه��ا وي��زي��دن��ي ق��رب��ه��ا ب��ع��ي��ن��ي ي��ق��ر
ح��ب��ي��ب��ه��ا ع��ن��ه��ا غ��اب ن��ف��س ب��أول ف��اع��ل��م��ي وال��ل��ه ل��س��ت ص��ب��ًرا ن��ف��س ف��ي��ا

به فلحق الفالة، عرض يف هام إنه ثم واألصدقاء، األهل وجميع أبوه عليه فحزن
عىل يقدر ال عليل فقلبي مهًال مهًال لهم: فقال ُمكبًَّال، به يأتوا أن القوم وأراد أبوه
الشقاء هذا يف وأنت متى إىل ولدي يا له: وقال عليه شفقة أبوه وبكى فرتكوه العذاب،
فدع االنحطاط؟! إىل ورصت النشاط عدمت حتى الفقار يف الجوالن كفاك أما العظيم؟
اللطيفة باألحاديث يشاغله أبوه زال وما والرشاد، العقل إىل وعد األوهام هذه عنك
تزوجت قد ليىل وكانت األوطان، إىل معه ورجع والن راق أن إىل الظريفة والعبارات



اق الُعشَّ نوادر

وأنشد: اضطرب الخرب ذلك قيًسا بلغ فلما حنيف، بن سعيد يُدعى برجل

ح��ل��ي��ل��ه��ا أالق��ي أن م��ن ل��ي ب��د وال ت��زوج��ت ل��ي��ل��ى أن خ��ب��رون��ي وق��د
ل��ه��ا ق��ض��ى ق��د م��ا ب��ئ��س دون��ي ك��ان وإن ال��ه��وى ع��ل��ى أل��م��ه��ا ال م��ث��ل��ي ك��ان ف��إن
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لليىل قيسومكاتبته هيام

األبيات: بهذه يرتنم وهو والقفار الرباري يف وهام األهل وهجر آالمه زادت ثم

ال��ف��ج��ُر اس��ت��أخ��ر م��ا ال��ش��م��س م��ق��ام وق��وم��ي ال��ب��دُر أف��ل إن ال��ب��در م��ك��ان أن��ي��ري
وال��ث��غ��ر ال��ت��ب��س��م م��ن��ك ل��ه��ا ول��ي��س ض��وءه��ا ال��م��ن��ي��رة ال��ش��م��س م��ن ف��ف��ي��ك
ب��در وال ش��م��س ع��ي��ن��اك ح��م��ل��ت وم��ا ك��ل��ه وال��ب��در ال��ش��م��س ن��ور ل��ك ب��ل��ى
وال��ن��ح��ُر ال��ت��رائ��ب م��ن��ك ل��ه��ا ول��ي��س ط��ال��ع وال��ب��رق ال��ألالء ال��ن��ظ��رة ل��ك
ف��ت��ر ط��رف��ه��ا ف��ي ال��ع��ي��ن��ي��ن ب��م��ك��ح��ول��ة ب��ال��ض��ح��ى ال��م��ن��ي��رة ل��ل��ش��م��س أي��ن وم��ن

امللوح، بن قيس إنه فقيل: عنه فسأل مساحق بن نوفل يُدعى رجٌل بُعٍد عن فرآه
اذكر قالوا: إليه؟ وصوًال يل وأنى فقال: ليىل، حبه من إال وصل ما إىل وصل ما وإنه
ليىل بحياة له: وقال عليه وسلَّم نوفل إليه فتقدم فرًحا، آنًسا ويأتي منك فيدنو ليىل له
مسمعي، به تشنف ما أشعارك نفائس من تنشدني أن الناس أعز عندك هي التي

مطلعها: التي قصيدته قيس فأنشده

ع��ادي��ا ال��ن��اس ع��ل��ى ي��ع��د ل��م وأي��ام ال��خ��وال��ي��ا وال��س��ن��ي��ن ل��ي��ل��ى ت��ذك��رت

واملعاني الرشيقة األلفاظ هذه عىل درك هلل وقال: طربًا اهتز شعره نوفل سمع فلما
فقال نجاتك، عىل قادر فهو هللا عىل واتكل الحزن هذا عنك خلِّ ولكن الرقيقة، البديعة
أهيم باهلل فدعني اشتعال؟ أيما الهوى بنار قلبي اشتعل وقد الصرب أطيق كيف قيس:

األشعار. ينشد هائًما قيس وبقي وسار نوفل فرتكه هداي، إىل أهتدي وال وجدي يف



اق الُعشَّ نوادر

وجدها لشدة لوعة لها تربد وال دمعة لها تنشف ال تزوجت منذ ليىل وكانت
األبيات: بهذه الرقعة وختمت حالها تشكو يوًما إليه فكتبت حبيبها، قيس عىل وخوفها

ع��ط��وُر ل��ل��م��ح��ب س��الم ول��ك��ن م��الم��ة س��الم ال ع��ل��ي��ك��م س��الٌم
ص��ب��ور ال��م��ح��ب ول��ك��ن ه��م��وم��ي وت��ك��اث��رت ب��ع��دك��م ص��ب��ري ع��ي��ل ل��ق��د
ت��دور ال��دائ��رات ص��روف ل��ع��ل وج��وره ال��زم��ان ري��ب ع��ل��ى ف��ص��ب��ًرا

الوامق الهائم امللوح بن قيس من يقول: إليها كتب الرقعة تلك قيًسا بلغت فلما
فقرأته الحبيبة أيتها كتابك إيلَّ ورد العامرية، ليىل الصباح وكوكب املالح سيدة إىل
ذليًال وحيًدا والغزالن الوحوش مع أهيم القفار هذه يف أزل لم وأنا شذاك بعابق طربًا
تباريح عىلَّ تقيض وكادت شوقي، من كالخيال نحيًال رصت حتى واألحزان الرض أقايس

والسالم. الهوى
االلتياع. شدة من وبكت عليه حزنت النوى عىل يلقاه وما قيس حال ليىل بلغ فلما
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امللوح بقيسبن ليىل زوج لقاء

ا صدٍّ لزوجها تُبدي صارت آالمها لذلك وهاجت امللوح بن بقيس ليىل وجد زاد ملا
هائم وهو وتهواه يهواها قيًسا وأن األمر كنه فعلم وسأل لذلك زوجها فعجب وإعراًضا،
فاشتاق القفار، يف الساريات بالظباء ويأنس األشعار فيها ينشد الفالة واسع يف ألجلها
روضة يف وهو فلقيه للصيد يوًما فخرج معرفته، إىل ومال ومنادمته قيس رؤية إىل

يقول: وأنشد عليه وسلَّم ليىل زوج فتقدم الغزالن، بعض يف ينظر خرضاء

ت��راه��ا ول��ن س��واك م��زوج��ة ف��ت��اة ف��ي ج��ن��ون��ك ع��ج��ب وم��ن
س��واه��ا ي��خ��ل��ق ل��م ال��ل��ه ك��أن ب��ل��ي��ل��ى ت��ه��وى ك��م م��ج��ن��ون أي��ا

فأنشد: أفاق ثم عليه مغشيٍّا فخر بعلها أنه قيس فعلم

ف��اه��ا ق��بَّ��ل��ت أم ال��ص��ب��ح ُق��ب��ي��ل ل��ي��ل��ى إل��ي��ك ض��م��م��ت ه��ل ب��ع��ي��ش��ك
ذؤاب��ت��اه��ا ع��ل��ي��ك م��ال��ت وه��ل ب��م��ن��ك��ب��ي��ه��ا ي��داك دارت وه��ل

عاد ثم مروان بن امللك عبد املؤمنني أمري من وحذَّره قيس لحالة ليىل زوج فرَّق
الحمى. إىل





ليىل وجمنون كثريعزة

يف شعره ينشد فجعل مروان بن امللك عبد عىل عزة كثري دخل الحسن: بن املفضل قال
منك؟ أعشق أحًدا رأيت هل كثري يا هللا قاتلك امللك: عبد له فقال تذرفان، وعيناه عزة
إذ أسري أنا فبينا يل، ناقة عىل البادية يف أسري مرة خرجت املؤمنني، أمري يا نعم قال:
عليه فسلمت منه، بعيًدا وقعد للظباء رشًكا نصب قد رجل فإذا فأكدته شخص إيلَّ نظر
فقلت: أرصدها، فأنا للظباء رشًكا نصبت قال: هاهنا؟ أجلسك ما فقلت: السالم، فرد
وجلست ناقتي فعلقت فنزلت وهللا، إي قال: تطعمني؟ هل فصدت لديك له قمت إن
يف ظبية وقعت أن لبثنا فما وأغزله، وأرقه حديثًا هللا خلق أحسن هو فإذا أحدثه،
وأنشأ فأطلقها مليٍّا وجهها يف نظر ثم الحبال من فخلصها معه ووثبت فوثب الرشك،

يقول:

ص��دي��ُق ال��وح��وش ب��ي��ن م��ن ال��ي��وم ل��ك ف��إن��ن��ي ت��راع��ي ل��ن ل��ي��ل��ى ش��ب��ه أي��ا
وب��روق دائ��م س��ح��اب ع��ل��ي��ك ب��روض��ة ت��زال��ي ل��ن ل��ي��ل��ى ش��ب��ه وي��ا
ش��ف��ي��ق ال��ح��ي��اة ف��ي ع��ل��ي��ه��ا س��ل��ي��ًم��ا ت��ؤب ل��م ث��م ش��ب��ه��ت��ه��ا إذ أن��ا ف��م��ا
ط��ل��ي��ق ح��ي��ي��ت م��ا ل��ل��ي��ل��ى ف��أن��ت ل��ح��ب��ه��ا ده��اك أس��ٍر م��ن ف��دي��ت��ك

هذا أمر أعرف حتى أبرح ال وهللا فقلت: موضعنا، إىل وغدونا رشكه، أصلح ثم
املوضع من قريب غار إىل قام أمسينا فلما يشء، يقع فلم يومنا باقي فأقمنا الرجل،
يلبث فلم رشكه، فنصب غدا الصباح أصبح فلما به، فبتنا معه وقمت فيه كنا الذي
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الرشك من فاستخرجها معه ووثبت إليها فوثب باألمس بأختها شبيهة ظبية وقعت أن
يقول: وأنشأ فمرَّت، أطلقها ثم مليٍّا وجهها يف ونظر

وأم��ان ذم��ة ف��ي م��ن��ي أن��ت ال��رح��م��ن ك��الءة ف��ي اذه��ب��ي
وال��ع��ي��ن��ان وال��ن��ع��ام وال��ح��ش��ا ك��ل��ي��ل��ي م��ن��ك وال��ج��ي��د ت��ره��ب��ي��ن��ي
األغ��ص��ان ف��ي ال��ح��م��ام ت��غ��ن��ى م��ا ب��س��وء تُ��ف��اج��ي ب��أن ت��خ��اف��ي ال

فيه، فبتنا الغار إىل رصنا أمسينا فلما يشء، يومنا يقع فلم موضعنا إىل عدنا ثم
أمري يا شغلني وقد نتحدث، وقعدنا فنصبه معه وغدوت رشكه إىل عدل أصبحنا فلما
ظبية الرشك يف وقعت إذ نتحدث فبينا الجوع، من فيه أنا عما حديثه حسن املؤمنني
يطلقها أن وأراد وجهها يف نظر ثم الرشك من فاستخرجها معه، ووثبت إليها فوثب
أطلقته، شيئًا صدت كلما أيام ثالثة أقمت تعمل؟ أن تريد ماذا وقلت: يده عىل فقبضت

يقول: وأنشأ تذرفان وعيناه وجهي يف فنظر

م��وث��ًق��ا ال��ح��ب��ل ف��ي ي��ه��واه ل��م��ن ش��ب��ي��ًه��ا رأى أن ال��ق��ل��ب ه��ائ��م م��ح��بٍّ��ا أت��ل��ح��ي
ف��ت��ش��وق��ا ن��أى ق��د م��ن وذكَّ��ره ش��ج��وه ت��ذك��ر م��ن��ه دن��ا ف��ل��م��ا

املجنون، معاذ بن قيس هو فإذا ونسبته لبكائه، وبكيت املؤمنني أمري يا فرحمته
املؤمنني. أمري يا مني أعشق وهللا فذلك
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امللوح قيسبن مرصع

يقول: هاتًفا ليًال العامري قيس سمع

غ��اف��ل أظ��ل��ك ق��د ع��م��ا ك��أن��ك ت��م��ت ول��م ل��ي��ل��ى ب��ال��م��وت أم��ن��ع��ي��ة

ليىل أبو كان فبينما الزمان، من مدة األبصار عن وغاب الوجد العج منه فزاد
كتب ورقة رأسه وإىل القبور بني رصيًعا وجدوه مكانه عن يبحثون األقرباء وبعض

فيها:

ال��خ��ف��ض��ا ع��ي��ش��ك م��ن ه��ن��ئ��ت وال ش��ق��ي��ت ي��رض��ى ب��ن��ا م��ا ال��ذي ال��ش��ي��خ أي��ه��ا أال
ال��غ��م��ض��ا أط��ع��م ال ال��ه��الك م��ع أه��ي��م وت��رك��ت��ن��ي أش��ق��ي��ت��ن��ي ك��م��ا ش��ق��ي��ت
ق��ب��ض��ا ب��ه ي��ش��د ل��ي��ل��ى ذك��رت إذا ط��ائ��ر م��خ��ال��ي��ب ف��ي ف��ؤادي ك��أن
ع��رض��ا وال ط��وًال ت��زداد ف��م��ا ع��ل��يَّ خ��ات��م ح��ل��ق��ة األرض وس��ي��ع ك��أن

الحال هذه إىل يفيض أمره أن أعلم لو وهللا وقال: الجزع غاية أبوها فجزع
ليىل. بابنتي وزوجنه العار الحتملت

البيتني: هذين إىل ُملقى حجر عىل مكتوبًا رأوا ثم

ال��ص��در م��ن��دم��ل ال��ق��ل��ب ج��ري��ح وم��ات وال��ق��ف��ر ال��ي��م��ام��ة أح��ج��ار ت��وس��د
ال��ه��ج��ر م��ن ال��م��ح��ب ي��ل��ق��ى م��ا ف��ي��ع��ل��م م��رة ي��ع��ش��ق ال��ح��ب ه��ذا ل��ي��ت ف��ي��ا





العامرية وهيفاء بنصفوان راشد

منهم جارية فلمح رجل، وبني بينه أللفة عامر بني عىل يغدو صفوان بن راشد كان
حبها من فغادره العرب، نساء أجمل من وكانت عامر بن هللا عبد بنت هيفاء لها: يُقال
إىل حملها فلما جهينة، من بشخص تزوجت الجارية إن ثم نفسه، عىل يأتي أن كاد ما
فصادف عاريًا، يسيح فكان عقله ذهب األخبار وانقطاع الشوق الغالم عىل وطال حيه

وأنشد: بكى ثم إليه يُنظر فوقف غزاًال اصطاد قد صياًدا

ق��ان��ص ح��ب��ال��ة ف��ي ظ��ب��ي م��ح��اج��ر ب��ذك��ره أب��وح ال م��ن وذك��رن��ي
ش��اخ��ص ل��ح��ظ��ة ع��ي��ن��ي��ه إل��ى ول��ح��ظ��ي ب��ح��رق��ة ي��ج��ري ال��ع��ي��ن ودم��ع ف��ق��ل��ت
ق��الئ��ص ف��ع��ش��ر ت��أب��اه ك��ن��ت وإن ح��ل��ه ال��ظ��ب��ي ال��ق��ان��ص أي��ه��ذا أال
ف��رائ��ص��ي ف��ي��ه أرع��دت ف��ق��د ح��ب��ي��ب��ي ش��ب��ي��ه��ه إن ت��ح��ب��س��ه ال ال��ل��ه خ��ف

غاب، حتى النظر وأتبعه وأطلقه وقبَّله إليه فتقدم فحله، دونك الصياد: له فقال
أن عليه فأقسم قبولها، فأبى اإلبل من عًرشا فأعطاه فأتى غًدا، ائتني للصياد: قال ثم

وانرصف. فَقِبلها يأخذها،





املفارق العاشق

عليه شاب منهم وقريب يتغاطسون صبية وعليه بماء مررنا قال: العرب بعض حدَّث
من قلت: الراكب؟ ممن فقال: عليه، فسلمت السقام، من نحيل أنه إال الجمال أثر

وأنشد: الصعداء فتنفس قليًال، قلت: به؟ أقمت كم فقال: الحمى،

وي��ش��ي��ُم ب��ه ي��روى م��ا ال��م��زن م��ن م��ح��ل��ه س��ل��ي��م��ى أم��س��ى ب��ل��ًدا س��ق��ى
ك��ري��م ع��ل��يَّ ش��خ��ص ب��ه ي��ح��ل ف��إن��ه س��اك��ن��ي��ه م��ن أك��ن ل��م وإن





العامريوحمبوبته مالك

عامر، بني من صديق فيها يل وكان بماوية فمررت الحج من انرصفت أحدهم: قال
مستبرشات النساء إذا بفنائه قاعدان ونحن عنده أنا فبينا فأنزلني، مسلًما إليه فرصت
فُزوِّجت له عم ابنة يعشق كان منا فتى فقالوا: هذا؟ ما فقلن: تكلم، تكلم يقلن: وهن
يؤتى أن إال أكل وال تكلم ما حوٍل منذ فراشه لعىل فإنه الحجاز، ناحية إىل وُحملت
بفتى وإذا بعيد غري فمشينا معه وقمت فقام أراه، أن أحب فقلت: ويرشبه، يأكله بما
يسأله عليه الشيخ فأكب خيال، إال منه يبق ولم البيوت تلك من بيت بفناء مضطجع

يقول: وأنشأ عينيه ففتح يعودك، فالن أبو عمك هذا مالك، يا فقالت: واقفة، وأمه

رم��ِق ش��ف��ا إال م��ه��ج��ت��ي م��ن ي��ب��ق ل��م وال��ش��ف��ق ال��ود أه��ل ال��ي��وم ل��ي��ب��ك��ن��ي
وال��ق��ل��ق األح��زان رب��ق��ة م��ن أط��ل��ق��ت ف��ق��د ب��ال��ح��ي��اة ع��ه��دي آخ��ر ال��ي��وم

فإذا خبائه إىل فانرصفت وقمت الشيخ، فقام ميت، هو فإذا الصعداء تنفس ثم
تقول: فأنشأت يبكيك؟ ما الشيخ: فقال وتتفجع، تبكي جميلة جارية

ال��ك��م��ُد ج��س��م��ه وأض��ن��ى ال��س��ق��ام ط��ول م��ه��ج��ت��ه ش��فَّ ل��ص��ب أب��ك��ي أل��س��ت
أج��د م��ا ب��ع��ض إل��ي��ه ف��أش��ك��و ع��ن��دي ب��ه ال��م��ه��ي��م ال��ق��ل��ب خ��ل��ف م��ن ل��ي��ت ي��ا
وال��ك��ب��د ال��س��ح��ر ي��ن��اط ح��ي��ث أن��ت أم ب��ه ال��ن��س��ي��م ل��ي أس��رى ت��رب��ك أن��ش��ر

ميتة. هي فإذا وشهقت كبدها عىل انثنت ثم





عاشقعىلقربعشيقته مرصع

مثواي، فأكرموا عامر بني بحي فنزلت اليمامة، أريد مكة من أقبلت حبيب: بن جرب قال
اليمامة، قلت: الراكب؟ يريد أين وقال: عيلَّ، فسلَّم جاءني قد الهيئة حسن فتى فإذا
قال ثم الحديث، أحسن فحادثني إيلَّ فجلس مكة، من قلت: أقبلت؟ أين ومن قال:
جاء أن لبث فما فقام مصحوب، خري أحب فقلت: اليمامة، إىل صحبتك يف أتأذن يل:
هممت فلما ذراعها، وتوسد مبيتي من قريبًا فأناخها حسنة، أداة وعليها بيضاء بناقة
عيلَّ فقرصَّ وركبت، وركب رحله وأصلح فقام نائًما، يكن لم فكأنه أيقظته، بالرحيل
قائًال: أنشد اليمامة قصور بياض رأينا فلما السفر، وعوث عيلَّ وسهلت بصحبته، يومي

م��ص��ل��ت��ي��ن��ا ب��أي��دي ك��أس��ي��اف واش��م��خ��رت ال��ي��م��ام��ة وأع��رض��ت

اليمامة من قربنا فلما الهوى، يف معجبة أبياتًا إال ينشدني ال كله ذلك يف وهو
األبيات؟ هذه يف حاجة تحاول لعلك له: فقلت منا، قريبة أبيات إىل الطريق عن مال
قال: أفعل، قلت: الصحبة؟ حق موٍف أنت هل فقال: راشًدا، انطلق قلت: أجل، قال:
بنا فأناخوا شارة لهم فتيان وإذا ابتدروه، الرصم أهل رآه فلما معُه، فملت معي، مل
قال: ثم تعظيًما، له يشء أشد ورأيتهم الرب، وأكثروا الرسور وأظهروا ناقتينا وعقلوا
نفسه ألقى البناء حديث قرب إىل رصنا إذا حتى لقيامه، وقمت فقام شئتم، إن قوموا

يقول: وأنشأ عليه

ال��ح��ب ت��م��ل��ك��ه��ا ن��ف��ًس��ا ب��ه��ا أح��ام��ي زي��ارًة ح��ي��ات��ي ف��ي م��ن��ع��ون��ي ل��ئ��ن



اق الُعشَّ نوادر

وال��ت��رب ال��ت��ج��اور ج��س��م��ي��ن��ا ف��ي��ج��م��ع ل��ح��ده��ا أج��اور أن ي��م��ن��ع��ون��ي ف��ل��ن

ودفناه، له احتفرنا حتى الفتيان مع فأقمت األرض، إىل ميتًا ووقع األىس أنة أنَّ ثم
وكان قومه نساء إحدى وهي عمه ابنة وهذه الحي، هذا سيد ابن فقالوا: عنه فسألت
وهللا فعدت أمره، إليه آل ما رأيت وقد إليها فأقبل سنني، ثالث منذ فماتت مغرًما بها

عليه. الحزن من مرارتي انفطرت وقد
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الرابع القسم

الشعراء نوادر يف





الغواين رصيع

معه، ورشب عنده فأقام الفضل عىل يوًما الغواني برصيع امللقب الوليد بن مسلم دخل
إليها. ينظر مسلًما الفضل فلمح لؤلؤة، كأنها تسقيه وصيفة الفضل رأس عىل وكانت

فأنشد: لك، ألهبها أبياتًا فقل الوليد، أبا يا وهللا أعجبتك قد فقال:

ت��ش��ف��ي��ن��ي ف��ي��ك م��ن ب��ه��ا أل��ذ ك��أًس��ا ف��اس��ق��ي��ن��ي ال��راح غ��ي��ر ت��س��ق��ي��ن ك��ن��ت إن
ي��ك��ف��ي��ن��ي ال��ورد ل��ون خ��دي��ك ول��ون ل��ي ح��دي��ث��ك وري��ح��ان��ي راح��ي ع��ي��ن��اك
وي��ج��زي��ن��ي ي��غ��ن��ي��ن��ي ع��ي��ن��ي��ك ف��خ��م��ر ح��رٌج ال��ط��ال ش��رب ع��ن ن��ه��ان��ي إذا
ت��أت��ي��ن��ي س��وف ول��ك��ن ص��ح��وت ل��ق��د وع��ظ��ت أت��ت ل��و ش��ي��ب ع��الم��ات ل��وال
ي��س��ل��ي��ن��ي ال��ش��ي��ب ف��إن ب��ق��ي��ت وإن ق��دٍر ف��ف��ي أه��ل��ك ف��إن ال��ش��ب��اب أرض��ي

فيها. لك بورك خذها الفضل: فقال





الغواينوالرجل رصيع

يقول: فأنشأ الغواني؟ رصيع تُدعى ِلَم مسلًما، رجل سأل

أق��ح��واِن م��ن ال��خ��دود ف��ي وم��ا ال��ن��ج��ل واألع��ي��ن ال��خ��دود ورد إن
رم��اِن م��ن ال��ص��دور ف��ي وم��ا ال��خ��دِّ واض��ح ف��ي ال��ص��دغ��ي��ن واس��وداد
ال��غ��وان��ِي ص��ري��ع أُدع��ى ف��ل��ه��ذا ص��ري��ًع��ا ال��غ��وان��ي ل��دى ت��رك��ت��ن��ي





الغواينوالكناس رصيع

إليه فأخرج له وصيًفا فأمر فاستسقى، منصور بن محمد بباب الغواني رصيع وقف
قال: راحته يف إليها نظر فلما مذهبة، كأس يف خمًرا

ل��ج��ي��ن غ��ص��ن ب��ه��ا راح ذه��ب ف��ي ذه��ب
ع��ي��ن ق��رة ي��دى م��ن ع��ي��ن��ي ق��رة وأت��ت
ب��ال��ق��م��ري��ن م��رح��بً��ا ش��م��ًس��ا ي��ح��م��ل ق��م��ًرا
ب��ي��ن ط��ائ��ر ـ��م��ا ب��ي��ن��ه��ـ وال ب��ي��ن��ي ج��رى ال
م��ت��ف��ق��ي��ن أب��ًدا ب��ق��ي��ن��ا م��ا وب��ق��ي��ن��ا
ب��دي��ن ن��ق��ًدا ن��ب��ع ل��م وص��ب��وح غ��ب��وق ف��ي





له زوجة الغواينيرثي رصيع

وعزم مدة وتنسك شديًدا جزًعا عليها فجزع فماتت، يحبها زوجة الوليد بن ملسلم كانت
وقدموا فأكلوا ففعل، يزوره، أن يوم ذات إخوانه بعض عليه فأقسم ذلك، مالزمة عىل

يقول: وأنشأ وأبى مسلم منه فامتنع الرشاب

م��خ��ت��ل��ف��اِن ال��ق��ل��ب ف��ي س��ب��ي��اله��م��ا ي��ت��ف��ق��ان ك��ي��ف وك��أس ب��ك��اء
ت��ري��ان��ي م��ا غ��ي��ر ف��ي��ه ال��ي��وم أرى ف��إن��ن��ي ال��ب��ك��اء وإف��راط دع��ان��ي
دان��ي ل��ع��ي��ن��ك ق��اٍص م��ن��زل إل��ى ول��ي��ه��ا م��ن ب��ه��ا أول��ى وال��ث��رى غ��دت
ل��ل��خ��ف��ق��ان األح��ش��اء وت��ع��ت��رف م��اءه��ا ال��ع��ي��ن ت��ن��زف ح��ت��ى ح��زن ف��ال
ي��خ��ت��ل��ج��ان ال��ق��ل��ب ف��ي وس��ه��م��اه��م��ا ب��ع��ده��ا وال��وج��د ال��ي��أس ي��دف��ع وك��ي��ف





واجلارية هانئ بن احلسن

إذا حتى الربيع بن الفضل مع حججت نواس: بأبي املعروف هانئ بن الحسن قال
أريض، روض ذا تميم، لبني ماء بإزاء نزلنا — الربيع إبان وذلك — فزارة ببالد كنا
إىل وارتاحت العيون، بنرضتها فقرت الشذا، أطايب لبهجته تخضع غريض، ونبت
غمامها فانشق السماء أقبلت أن نلبث فلم الصدور، لبهائها وانفرجت القلوب، حسنها
رياض تتألق والقيعان تتدفق، مرتعة الغدران غادرت وقد ركامها، األرض من وتدانى
ونشقت منظر، أحسن يف منها راتًعا طريف فرسحت عبقة، ريحها من ونوافح مونقة،
بابه عىل بخباء نحن إذا أوائلها إىل انتهينا فلما األذفر، املسك من أطيب رباها من
استنطقها، لزمييل: فقلت النظر، وسنان الجفون مريض بطرف ترنو مرشقة جارية
وكرامة، حبٍّا فقالت: فطلب، ماء، رشبة منها اطلب قلت: ذلك؟ إىل السبيل وكيف قال:
أتت ثم منها، رأيت ما فراعني الخيزران، كقضيب بقامة البان كغصن تتمايل ومضت
فأخذت عطشان، أيًضا وصاحبي قلت: ثم يدي، عىل باقيه وصببت منه فرشبت باملاء،

يقول: الذي َمن لصاحبي: فقلت فذهبت، اإلناء

ال��ب��رق��ِع ف��ي ال��ل��ه ب��ارك ف��ال م��ل��ب��س ف��ي ال��ل��ه ب��ارك إذا
أش��ن��ِع م��ن��ظ��ر ع��ن وي��ك��ش��ف غ��رة ال��دم��ى ع��ي��ون ي��ري��ك

تقول: وهي أسود خماًرا ولبست الربقع نزعت وقد فأتت كالمي، فسمعت

م��ب��ت��غ��اه��م��ا ي��ع��رف��ا أن ف��م��ا أق��ام��ا أراه��م��ا ق��د م��ع��ش��ر رب��ع��ي ح��يَّ أال



اق الُعشَّ نوادر

س��ق��اه��م��ا م��م��ن ب��ال��ل��ح��ظ ل��ي��س��ت��م��ت��ع��ا ظ��م��أة غ��ي��ر ع��ل��ى م��اءً اس��ت��س��ق��ي��ا ه��م��ا

خوطب لو رخيمة، رقيقة عذبة بنغمة فانتثر سلكه وهي در بعقد كالمها فشبهت
روعته من وتتلف العقول، ضياء نوره من يظلم وجه مع النبجست الصالب صم بها
َفِهْمُت البصري، طرف بهائه يف ويحار الحليم، رزانة محاسنه يف وتخف النفوس، مهج
الشاب أيها رأسك ارفع فقالت: تسبيح غري من فأطلت ساجًدا، وخررت هيام، أي بها
الوجد ويطيل القوى، ويحل الكرى، يرصف عما انكشف فلربما برقًعا، بعدها تذم وال
آن أن إىل لطريق أهتدي ال حريان الجواب، عن اللسان معقول وهللا فبقيت والجوى،

أقول: وأنا عندها من فانرصفت الرحيل، وقت

وب��ع��ادي ب��ع��ب��رت��ي ال��رح��ي��ل أزف ف��ؤادي ي��ج��ن م��م��ا ح��س��رت��ا ي��ا
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جنان نواسواجلارية أبو

أديبة، حسناء، فتاة هي وكانت عظيًما، قاتًال حبٍّا جنان يحب النواس أبو كان
الوهاب، موالها عند النواس أبو فرآها األشعار، وتروي األخبار، تعرف ظريفة، عاقلة،
يوًما: له فقيل مكان، كل يف ذكرها يردد صار أن إىل قلبه يف حبها ووقع فاستحالها
سبقها خارجة أنها علم فلما أحج، إثرها عىل إني فقال: الحج، عىل عازمة جنان إن
ويبغي النظرات منها يسرتق فصار خروجها، إال عزمه أحدث وال الحج نوى كان وما

األبيات: هذه يقول وأنشد معها عاد عادت فلما سبيًال، لها يجد فال الفرص

ع��س��ي��ُر وم��ط��ل��ب��ه��ا ب��م��ط��ل��ب��ه��ا ع��م��ري أف��ن��ي��ت أن��ن��ي ت��ر أل��م
األم��ور وأع��ي��ت��ن��ي ي��ق��رب��ن��ي إل��ي��ه��ا س��ب��بً��ا أج��د ل��م ف��ل��م��ا
ال��م��س��ي��ر وإي��اه��ا ف��ي��ج��م��ع��ن��ي ج��ن��ان ح��ج��ت ق��د وق��ل��ت ح��ج��ج��ت

يقول: إليها كتب ثم

م��ل��ك م��ن ك��ل م��ل��ي��ك أع��دل��ك م��ا إل��ه��ن��ا
ل��ك ال��ح��م��د إن ل��ب��ي��ك ل��ك ل��ب��ي��ت ق��د ل��ب��ي��ك
َح��َل��ْك أن ل��م��ا وال��ل��ي��ل ل��ك ش��ري��ك ال ل��ك وال��م��ل��ك
ال��م��ن��س��ل��ك م��ج��اري ع��ل��ى ال��ف��ل��ك ف��ي وال��س��اب��ح��ات
س��ل��ك ح��ي��ث ل��ه أن��ت أم��ل��ك ع��ب��د خ��اب م��ا
وم��ل��ك ن��ب��ي ك��ل ه��ل��ك رب ي��ا ل��والك
ف��ل��ك ل��بَّ��ى أو س��بَّ��ح ل��ك أه��لَّ م��ن وك��ل



اق الُعشَّ نوادر

أج��ل��ك وب��ادر ��ل ع��جِّ أغ��ف��ل��ك م��ا م��خ��ط��ئً��ا ي��ا
ل��ك ال��م��ل��ك إن ل��ب��ي��ك ع��م��َل��ْك ب��خ��ي��ٍر واخ��ت��م
ل��ك ش��ري��ك ال وال��ع��ز ل��ك وال��ن��ع��م��ة وال��ح��م��د

فلما جواره، يف ُعرٍس إىل يوًما جاءت أنها وحدث عليه، تُجبه لم الكتاب بلغها فلما
بديًها: فأنشد النواس أبو رآها االنرصاف عىل عزمت

ال��ن��ظ��ارْه ب��ح��س��ن��ه��ا ف��اس��ت��م��ال��ت ج��ن��ان ال��ع��روس ج��ل��وة ش��ه��دت
اإلش��ارْه ال��ع��روس دون ف��إل��ي��ه��ا رأوه��ا ح��ي��ن ال��ع��روس ح��س��ب��وه��ا

قل للرسول: فقالت إليها، يعتذر فأرسل به، كلَّمها كالم من جنان يوًما وغضبت
عن فسأله الرسول، فرجع أحبتك»، ممن أملك بلغت وال ربعك، الهجران برح «ال له:

فقال: يخربه، فلم جوابها،

ج��م��ي��ِل وج��ه ع��ل��ى ب��ه ن��ط��ق��ت ك��الم م��ن ع��ت��ب��ك ف��ي��م��ا ف��دي��ت��ك
س��ب��ي��ل م��ن ال��ت��واص��ل إل��ى ف��ل��ي��س غ��ي��ري ع��ل��ي��ك ل��ل��رس��ول وق��ول��ك
ق��ب��ول م��ن ع��ل��ي��ه م��ا وح��ال ان��ك��س��اٌر ل��ه ال��رس��ول ج��اء ف��ق��د
ال��رس��ول وج��ه ف��ي ذاك ت��ب��ي��ن خ��ي��ٍر م��رد ج��ن��ان ردت ول��و

أبياتًا لها أنشد أن إىل والحنق الصد معرض يف النواس أبي من جنان تزل فلم
وهي: والشك الكدر عنها نفت حسان

دم��ا ال��س��م��اء ت��ق��ط��ر ل��م آم��ل ب��م��ا م��ن��اي ي��ا ج��دت إن ج��ن��ان
رم��م��ا ق��ف��رة ف��ي أص��ب��ح م��ن��ع��ك ف��ي ت��م��ادي��ت وال ت��م��ادى وإن
ن��دم��ا م��ا وال��غ��اب��ري��ن ال��م��اض��ي��ن أن��ف��س ع��ل��ى أت��ى ل��و م��ن ع��ل��ق��ت
س��ق��م��ا ف��ت��وره ف��ي��ه وش��د ح��ج��ر إل��ى ع��ي��ن��ه ن��ظ��رت ل��و

194



الثقفيني من نواسوامرأة أبو

قد وقالت: خربها فأخربته جنان، عن فسألها الثقفيني، من امرأة النواس بأبي مرت
وضيَّق الفتى هذا آذاني قد «ويحك بي: تعلم أن غري من لها لصاحبة تقول سمعتها
رحمته حتى بذكره قلبي لهج فقد وتهتكه، نظره بحدة السبل وجهي يف وسد صدري،
أنشأ املرأة قامت فلما بذلك، النواس أبو ففرح الكالم، عن فأمسكت التفتت ثم به»، ملا

يقول:

ال��خ��ب��ر ط��ي��ب ي��ا وأع��د ق��ل ب��ال��ل��ه ي��خ��ب��رن��ا ظ��ل ج��ن��اٍن ع��ن ال��ذي ذا ي��ا
أث��ري ف��ي أق��ب��ل��ت ح��ي��ث��م��ا م��ن أراه ب��ه اب��ت��ل��ي��ت م��ا وق��ال��ت اش��ت��ك��ت��ك ق��ال
ال��ن��ظ��ر ح��دة م��ن ل��ي��خ��ج��ل��ن��ي ح��ت��ى ب��ه م��ررت إن ن��ح��وي ال��ط��رف وي��ع��م��ل
ال��ح��ص��ر م��ن ي��ن��ط��ق ل��م ال��خ��ل��و ال��م��وض��ع ف��ي ي��ك��ل��م��ن��ي ك��ي��م��ا ل��ه وق��ف��ت وإن
وط��ري وم��ن ه��م��ي م��ن ص��ار ل��ق��د ح��ت��ى وي��دم��ن��ه ه��ذا ب��ي ي��ف��ع��ل زال م��ا





أليبنواس جنان كتبته ما

بعض لينقطع أياًما عني زيارتك فاقطع رتني شهَّ «قد تقول: النواس ألبي جنان أرسلت
إليها: وكتب ففعل القالة»،

ح��س��ُن ن��ل��ت��ق��ي ح��ي��ن وب��ي��ن��ن��ا ف��ط��ن��وا إذ ل��ل��ن��اس اه��ت��ج��رن��ا إن��ا
م��رن��وا ق��د ع��ل��ي��ه ح��ت��ى ف��ش��ب م��ق��ت��ب��ل وه��و األم��ر ن��داف��ع
أذن ت��م��ج��ه إن وم��ا ل��ه م��ع��اي��ن��ة ع��ي��نً��ا يُ��ق��ذي ف��ل��ي��س
س��ك��ن دي��اره��م ف��ي ل��ي ك��ان ل��و ي��ض��ره��م م��اذا ث��ق��ي��ف وي��ح
ث��م��ن ل��ذا ف��م��ا ف��زي��دوا زدن��ا ف��إن ال��ح��دي��ث ب��ي��ن��ن��ا م��ا أري��ب

بغداد: من إليها كتب الحيل لقياها دون وضاقت الفراق طال وملا

ح��ك��م��اِن ف��ي األح��ب��اب ب��ه��ا أزور ح��ي��ل��ة وج��ه أرى ال أن ح��زنً��ا ك��ف��ى
ل��ج��ن��ان أش��ت��ه��ي ال ب��م��ا ج��ن��انً��ا م��ع��اش��ر ت��ن��ال أن ل��وال وأق��س��م
ع��دان��ي ُف��دي��ت أخ��ش��ى م��ا ول��ك��ن الص��ًق��ا ال��دار دان��ي ف��ي��ه��ا ألص��ب��ح��ت
ل��س��ان ب��ك��ل م��أث��وًرا ف��أص��ب��ح ال��ردى إل��ى ي��ؤدي ح��زنً��ا ف��واح��زنَ��ا
زم��ان��ي ب��ال��وداع ف��ي��ك��م وآذن ب��ي��ن��ك��م وص��ل��ي أي��ام ان��ق��ض��ت أران��ي





عتابأيبنواسوجنان

أقبح وذكرته وتنقصته جنان فشتمته لها، عشقه لجنان ذكرت امرأة أن نواس أبا بلغ
يقول: فأنشد الذكر،

ت��ن��ق��ص��ن��ي ب��ه وج��دي وط��ول ل��ه ذُك��رت إذا م��ن ب��ي وإب��اء
ي��ع��ش��ق��ن��ي ل��ق��ال ل��ي س��ب��ه ف��ي ح��ج��ت��ه وج��ه ع��ن س��أل��وه ل��و
ك��ف��ن��ي ف��ي أُل��ق��ى أو أع��ش��ق��ه ن��ع��م وال��ت��ن��ادي ال��ح��ش��ر إل��ى ن��ع��م
ي��ع��ن��ف��ن��ي م��ن ف��ي��ه ع��ن��ف��ن��ي ب��ه أس��ت��س��ر ال ج��ه��ًرا أص��ب��ح
ال��ح��س��ن ص��دي��ق��ة ج��ن��انً��ا إن وع��وا ف��اس��م��ع��وه ال��ن��اس م��ع��ش��ر ي��ا

فكتب صالحته، قد وأنها منامه يف ليلة فرآها هجره، وأطالت فهجرته ذلك فبلغها
إليها:

ك��ان��ا ك��م��ا ال��وص��ل ل��ن��ا ع��اد ط��ي��ف��ان��ا ال��ن��وم ف��ي ال��ت��ق��ى إذا
خ��ي��االن��ا وي��ل��ت��ذ ن��ش��ق��ى ب��ال��ن��ا ف��م��ا ال��ع��ي��ن ق��رة ي��ا
ي��ق��ظ��ان��ا إح��س��ان��ك أت��م��م��ت ال��ك��رى ف��ي ل��ي أح��س��ن��ت إذا ش��ئ��ت ل��و
وغ��ض��ب��ان��ا غ��ض��ب��ى وأص��ب��ح��ا ال��ك��رى ف��ي اص��ط��ل��ح��ا ع��اش��ق��ي��ن ي��ا
أح��ي��ان��ا ت��ص��دق ورب��م��ا غ��دارة األح��الم ك��ذل��ك





عليها غضبأيبنواسورضاؤه

إليه فأرسلت مدة، وهجرها فغضب كره، بما فقابلته ثقيف، يف جنانًا النواس أبو رأى
فقال: صلحه، تطلب النوم يف فرآها يصالحها، ولم فرده تصالحه، رسوًال

ي��ق��ظ��ان��ا ال��ص��ل��ح ت��أب��ى ح��ي��ن ال��ن��وم ف��ي ت��ص��ال��ح��ه ك��ي��م��ا ط��ي��ف��ه��ا ل��ه دس��ت
الن��ا وال ل��ت��ش��ك��ي��ه رث��ى وال ف��رًج��ا ط��ي��ف��ه��ا ط��ي��ف��ي ع��ن��د ي��ج��د ف��ل��م
غ��ض��ب��ان��ا غ��ض��ب��ان أج��ل��ه م��ن أك��ون ل��م��ا ي��ك��ون ال خ��ي��ال��ي أن ح��س��ب��ت
ك��ان��ا ال��ذي م��ن��ك ه��ي��نً��ا ي��ك��ن ف��ل��م ذا س��رع��ة ال��ص��ل��ح ت��س��أل��ي��ن��ي ال ج��ن��ان

يقول: إليها فكتب املحو، بعض سطوره ويف منها كتاب إليه ورد ذلك وبعد

ب��ال��ل��س��اِن م��ح��وت��ه م��ا إذا وام��ح��ي��ه ك��ت��اب��ك ف��ي ال��م��ح��و أك��ث��ري
ال��ح��س��ان ال��م��ف��ل��ج��ات ال��ع��ذاب ث��ن��اي��اك ب��ي��ن ب��ال��م��ح��اء وام��رري
ب��ل��س��ان��ي ل��ط��ع��ت��ه م��ح��ٌو ف��ي��ه ب��س��ط��ر م��ررت ك��ل��م��ا إن��ن��ي
م��ك��ان��ي ب��رح��ت وم��ا ل��ي أُه��دي��ت ب��ع��ي��د م��ن ل��ك��م ت��ق��ب��ي��ل��ة ت��ل��ك





جنان وصفأيبنواسملحبوبته

بديًها: فقال مخضبة، وهي باكية تندبه سيدها مأتم يف جنانًا النواس أبو رأى

أت��راِب ب��ي��ن ش��ج��ًوا ي��ن��دب م��أت��ُم أب��رزه ق��م��ًرا ي��ا
ب��ع��ن��اب ال��ورد وي��ل��ط��م ن��رج��س م��ن ال��در ف��ي��ذري ي��ب��ك��ي
ب��ال��ب��اب ل��ك ق��ت��ي��ًال واب��ِك ح��ف��رٍة ف��ي ح��ل م��ي��تً��ا ت��ب��ِك ال
وح��ج��اب داي��ات ب��رغ��م ك��ارًه��ا ل��ي ال��م��أت��م أب��رزه
داب��ي رؤي��ت��ه ت��زل وال أح��ب��اب��ه دأب م��وتً��ا زال ال





جنان أيبنواسلعلة اعتالل

رآهم فلما خفة، به فوجدوا مريض وهو يعودونه أصحابه بعض نواس أبي عىل دخل
عليلة؟ أَوكانت فقال: جنان، عند من قالوا: جئتم؟ أين من قال: ثم لقدومهم، وُرسَّ فرح
أني غري سببًا لها أعرف ولم هذه علتي أنكرت وهللا فقال: اآلن، عوفيت وقد نعم، قالوا:
ففرحت راحة هذا يومي يف وجدت ولقد أحب، من بعض نالت لعلة ذلك أن توهمت

جنان: إىل وكتب بدواة دعا ثم قبيل، منه عافاها هللا يكون أن طمًعا

ب��ش��ك��واِك ع��وادي ت��ح��دَّث ح��ت��ى ب��ح��م��اك أش��ع��ر ول��م ح��م��م��ت إن��ي
ب��ح��م��اك إال س��ب��ب م��ا غ��ي��ر م��ن ل��ت��ط��رق��ن��ي ال��ح��م��ى ك��ان��ت م��ا ف��ق��ل��ت
ع��اف��اك ح��ي��ن م��ن��ه��ا ال��ل��ه ع��اف��ان��ي م��ت��ه��م غ��ي��ر ف��ي��ه��ا ق��م��ت وخ��ص��ل��ة
ذاك وف��ي ه��ذي وف��ي وذاك ه��ذا ف��ي ون��ف��س��ك ن��ف��س��ي ان��ق��ض��ت م��ا إذا ح��ت��ى





وزائرها الشاعرة فضل

له فأذنت إنسان، عليها استأذن إذ الشاعرة فضل عند كنت الخصيب: بن يحيى قال
قال: هو؟ ما قالت: الشعر، من بيت مرصاع تجيزين قال: حاجتك؟ ما وقالت:

ص��غ��ره ف��ي أح��ب ل��م��ح��ب م��ن

فقالت:

ك��ب��ره ع��ل��ى أح��دوث��ة ق��ص��ار
ن��ظ��ره م��ن ه��واه م��ب��دأ ف��ك��ان وأرق��ه ش��ف��ه ن��ظ��ر م��ن
ذك��ره ف��ي ت��زي��د ال��ل��ي��ال��ي م��ر ك��م��د م��ن ل��م��ات األم��ان��ي ل��وال
ق��ص��ره وف��ي ط��ول��ه ف��ي ب��ال��ل��ي��ل ف��ي��س��ع��ده م��س��ع��د ل��ه إن م��ا





الشاعرة العباسوفضل بن حممد

األبيات: هذه الشاعرة فضل إىل يوًما اليزيدي العباس بن محمد كتب

ال��ش��ك��ِل ح��س��ن غ��زاٍل إل��ى ال��ع��ق��ل ه��ائ��م ف��رًدا أص��ب��ح��ت
وص��ل��ي وع��ن ع��ن��ي وبُ��ع��ده ب��ه ع��ه��دي ط��ول ف��ؤادي أض��ن��ى
ش��م��ل��ي ب��ه��ا ال��ل��ه ي��ج��م��ع أن ف��ض��ل ه��وى ف��ي ن��ف��س��ي م��ن��ي��ة
ش��غ��ل م��ن ع��ن��ك ب��ق��ل��ب��ي ف��م��ا خ��ال��ًص��ا ه��وى ف��ض��ل ي��ا أه��واك

تقول: فأجابته

ب��ع��ي��ُد وأن��ت دان��ي��ة وال��دار ي��زي��د وال��س��ق��ام ي��ن��ق��ص ال��ص��ب��ر
ال��م��ج��ه��ود س��واه��م��ا ي��س��ت��ط��ي��ع ال ف��إن��ه إل��ي��ك أش��ك��و أم أش��ك��وك
ح��س��ود ف��ي ل��دي��ك ي��ط��اع أن م��ن ال��ه��وى ف��ي ب��ك ب��ح��رم��ت��ي أع��وذ إن��ي





اخلليفة جلساء وأحد فضل

إياها، سلَّمها رقعة يوًما خليلها لها فكتب ا، رسٍّ الخليفة جلساء أحد تهوى فضل كانت
فيها: وجدت فضتها فلما فأخذتها،

ح��ب��ي��ب إل��يَّ ال��دن��ي��ا ف��ي ف��ذك��راك ت��ذك��ري��ن��ن��ي ه��ل ف��ي��ك ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ن��ص��ي��ب ال��ف��ؤاد ف��ي ع��ن��دي ل��ك ك��م��ا ث��ان��يً��ا ف��ؤادك م��ن ن��ص��ي��ب ل��ي وه��ل
ت��ط��ي��ب ع��ن��ك ال��ي��أس ع��ن��د ال��ن��ف��س وال ب��زورٍة ف��أح��ي��ا ب��م��وص��ول ول��س��ت

إليه: فكتبت

م��ث��ي��ُب ع��دم��ت ال م��ن ي��ا أن��ت ف��ه��ل ص��ب��ة ب��ك إن��ن��ي وإل��ه��ي ن��ع��م
ت��غ��ي��ب ح��ي��ن ال��ع��ي��ن ن��ص��ب ال��ع��ي��ن وف��ي م��ص��وٌر ال��ف��ؤاد ف��ي م��ن��ه أن��ت ل��م��ن
ط��ب��ي��ب وأن��ت س��ق��ًم��ا ب��ي أن ع��ل��ى م��ث��ل��ه م��ظ��ه��ر أن��ت ب��وداٍد ف��ث��ق





وبنان الشاعرة وفضل املتوكل

أجيزا لهما: وقال داره، يف يميش وجعل وبنان الشاعرة فضل يد عىل يوًما املتوكل اتكأ
الشاعر: قول يل

ت��غ��ض��ُب ك��ي��ف ل��ه��ا ح��ب��ي وع��ل��م��ه��ا ع��ت��ب��ه��ا خ��وف ال��رض��ا أس��ب��اب ت��ع��ل��م��ت

فضل: فقالت

وأق��رب ب��ال��وص��ال ع��ن��ي وت��ب��ع��د ج��اه��ًدا ب��ال��م��ودة وأدن��و ت��ص��د

بنان: فقال

م��ذه��ب ع��ن��ه وال ب��د ل��ي م��ن��ه ف��م��ا ح��ال��ة ك��ل ع��ل��ى ال��ع��ت��ب��ى ل��ه��ا وع��ن��دي





أيبطاهر ابن وصديق الشاعرة فضل

البيت: هذا يوًما الشاعرة فضل عىل طاهر أبي بن أحمد أصحاب أحد ألقى

ال��ده��ر ح��س��رة ق��ل��ب��ه م��ن��ه��ا ت��زود ب��ن��ظ��رة ال��ب��الء ب��اب وم��س��ت��ف��ت��ح

بديهة: فقالت

ت��دري وم��ا أه��ل��ك��ت��ه أو ق��ل��ب��ه ع��ل��ى ج��ن��ت ب��م��ا أت��دري ي��دري ال ف��وال��ل��ه





الشاعرة وفضل بنمحيد سعيد

مجلسها فحرض أدبية، ومواصالت مراسالت الشاعر حميد بن وسعيد فضل بني كان
ذلك وجهه يف لها فظهر مغضبًا، فذهب وتركته، بنان عىل فأقبلت بنان، ومعه يوًما

إليه: فكتبت

وال��ج��ّد ب��ال��ه��زل أش��ي��اء ع��ن ألق��ص��رت ال��ه��وى ف��ي ب��اس��م��ك ص��رح��ت ل��و وع��ي��ش��ك
وال��وج��د ب��ال��ب��ث ف��ي��ك وأخ��ل��و وذاك م��ودت��ي ل��ه��ذا أب��دي ول��ك��ن��ن��ي
ال��ص��د إل��ى ب��ال��وص��ال ف��ي��س��ع��ى ع��دو ك��اش��ح ق��ول ب��ن��ا ي��غ��ري أن م��خ��اف��ة

سعيد: إليها فكتب

ع��ن��دي م��ا ت��ب��ث��ك أن ج��ف��ون��ي وأن��ه��ى وح��دي وأس��ه��ره ل��ي��ل��ي ع��ن ت��ن��ام��ي��ن
ال��ع��م��د ق��ات��ل ع��ل��ى م��اذا ف��ان��ظ��ري ب��ن��ا ف��ع��ل��ت��ه ق��د م��ا ت��دري��ن ال ك��ن��ت ف��إن





الشاعرة وفضل املتوكل

فنمت، وسكرت مجيئها قبل فرشبت للقاء، موعد فضل وبني بيني كان املتوكل: قال
عىل ووضعتها رقعة كتبت إيقاظي من يئست فلما أنتبه، فلم فحركتني فضل فجاءت

فيها: مكتوب فإذا وجدتها انتبهت فلما وانرصفت، مخدتي

ب��ال��ظ��الم ي��ح��دو الي م��و ي��ا ش��ب��ه��ك ب��دا ق��د
وال��ت��ث��ام ال��ت��زام ت ل��ب��ان��ا ن��ق��ض ب��ن��ا ق��م
ال��ن��ي��ام أرواح دة ع��و ت��ف��ض��ح��ن��ا أن ق��ب��ل





الشاعرة وفضل بنمحيد سعيد

عنده، تقيم أن وسألها عليها وسلم إليها فوثب حميد بن سعيد عىل يوًما فضل دخلت
أقوم أن وكرهت الجلوس، يمكنني فليس القرص، من رسول وحياتك جاءني قد فقالت:

بديهة: سعيد فقال أراك، وال ببابك

اح��ت��ي��ال��ه��ا م��ن��ا ي��دن��ي��ك ح��ي��ل��ة ل��ن��ا ن��رى وال ال��ل��ق��اء ن��رج��و وال ق��رب��ت
م��ن��ال��ه��ا م��ن��ا أي��ن ول��ك��ن ق��ري��ب ض��وءه��ا ال��م��ن��ي��رة ك��ال��ش��م��س ف��أص��ب��ح��ت
خ��ي��ال��ه��ا ي��ل��م ق��د ول��ك��ن ع��ل��ي��ن��ا ال��ن��وى غ��رب��ة ب��ه��ا ض��ن��ت وظ��اع��ن��ة
واع��ت��الل��ه��ا ب��ه��ا ال��دن��ي��ا م��م��اط��ل��ة ت��ع��وق��ه��ا ث��م اآلم��ال ب��ه��ا ت��ق��ر
وان��ت��ق��ال��ه��ا ال��ن��وى ص��رف ب��ه��ا ي��ج��ود ف��ل��ع��ل��ه��ا أم��ن��ي��ة ول��ك��ن��ه��ا

إليها: فكتب أياًما وفضل حميد بن سعيد وتغاضب

م��ض��ى ع��م��ا ال��ح��ب ف��ي ون��ص��ف��ح ال��رض��ا ع��ه��د ن��ج��دد ت��ع��ال��ي
ال��رض��ا وع��ن��ك ع��ن��ي ون��ض��م��ن ال��ع��اش��ق��ي��ن س��ن��ة ع��ل��ى ون��ج��ري
ل��ل��ق��ض��ا ح��ب��ه ف��ي وي��ص��ب��ر ه��واه ل��ه��ذا ه��ذا وي��ب��ذل
أع��رض��ا إذا ع��زي��ٍز ل��م��ول��ى ال��ع��ب��ي��د خ��ض��وع ذالٍّ ون��خ��ض��ع
ال��غ��ض��ا ج��م��ر أب��ط��ن��ت ك��أن��ي ال��ع��ت��اب ه��ذا ل��جَّ م��ذ ف��إن��ي

وصالحته. إليه فسارت





له حبها بعد سعيد عن ختلففضل

فضل، من برقعة غالم جاءه إذ مخلد بن الحسن مجلس يف يوًما سعيد كان بينما
األبيات: هذه إليها فكتب البعد، عىل تلقاه ما وتشكو شوقها تصف هي فإذا فقرأها

ي��ك��ُف دم��ع��ه��ا وع��ي��ن ي��ه��ي��م ق��ل��ب ش��واه��ده م��ن ع��ن��دي ال��ش��وق واص��ف ي��ا
ت��أت��ل��ف ب��األه��واء ال��ن��اس وأن��ف��س ع��ارف��ة ب��ال��ود ش��اه��دة وال��ن��ف��س
ت��ص��ف م��ا ك��ل م��ن ث��ق��ة ع��ل��ى أن��ي وب��ي��ن��ة م��ن��ي ث��ق��ة ع��ل��ى ف��ك��ن

وكرت النهار عامة عنده وأقامت إليه وسارت قلبها طاب الجواب إليها وصل فلما
تجلًدا وأظهر عليها أسف سعيد عن وعدلت املغني عمر بن بنان تعشقت وملا راجعة،

فيها: قال ثم

ب��ان��ا م��ن آث��ار ع��ل��ى ال��ع��زاء ب��ان ل��ه��م ف��ق��ل��ت ب��ان��وا وق��د ت��ع��زى ق��ال��وا
وك��ت��م��ان��ا س��ت��ًرا ل��ل��ه��وى ي��ط��ق ل��م م��ن ل��ح��ب��ه��م س��ل��وانً��ا ي��م��ل��ك وك��ي��ف
أع��وان��ا ال��ل��ه ب��ح��م��د ع��ل��يَّ وص��ارت ب��ه��ا أس��ت��ع��ي��ن ص��ب��ري ع��زائ��م ك��ان��ت
ع��ن��وان��ا ال��ع��ي��ن��ي��ن ف��ي م��ن��ه ت��رى وال ش��واك��ل��ه ت��ب��دو ال ال��ح��ب ف��ي خ��ي��ر ال

أنا ها له: فقالت وعادت كان ما عىل ندمت ألجلها يقايس وما األبيات بلغها فلما
يقول: فأنشأ مني، وتسرتيح أموت

ت��م��وت��ي��ن��ا ي��وم إل��ى أع��ي��ش وال م��ًع��ا وأن��ت أح��ي��ا ب��ل ق��ب��ل��ي ُم��تِّ ال
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واش��ي��ن��ا أن��ف ف��ي��ن��ا ال��ل��ه وي��رغ��م ون��أم��ل��ه ن��ه��وى ب��م��ا ن��ع��ي��ش ل��ك��ن
ي��ع��دون��ا ل��ي��س م��ا أم��رن��ا م��ن وح��ان م��ي��ت��ت��ن��ا ال��رح��م��ن ق��در إذا ح��ت��ى
ح��ي��ن��ا واس��ت��وث��ق��ا ن��ض��را م��ا ب��ع��د م��ن ذب��ال ب��ان��ة ك��غ��ص��ن��ي ج��م��ي��ًع��ا م��ت��ن��ا

بنان عليهم دخل إذ جالسون هم وبينا حافل، مجلس يف يوم ذات بها واجتمع
القصة بنان وتبني شديًدا، غضبًا سعيد فغضب بحديثها، فضل عليه فأقبلت املذكور،

منشدة: فقالت أمسك، ثم ساعة ويؤنبها يعذلها سعيد عليها وأقبل فانرصف،

وت��ن��ف��س��ي وج��ه��ه ف��ي ت��ف��رس��ي أط��ل��ت م��ن ي��ا
األن��ف��ِس ب��ق��ت��ل ي��زه��و م��ت��دل��ل م��ن أف��دي��ك
ال��م��س��ي أن��ا أق��ول ب��ل��ى أس��أت وم��ا أس��أت ه��ب��ن��ي
م��ج��ل��س��ي ف��ي ن��ظ��رة أس��ارق ال أن أح��ل��ف��ت��ن��ي
ب��ت��ف��رس أت��ب��ع��ت��ه��ا م��خ��ط��ئ ن��ظ��رة ف��ن��ظ��رت
ن��س��ي م��ن ع��ق��وب��ة ف��م��ا ح��ل��ف��ت ق��د أن��ي ون��س��ي��ت

عن ونتجاىف هفوته نحتمل بل عليه، عقوبة ال وقال: رأسها وقبَّل سعيد فقام
إساءته.
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الوجه، حلو لطيف، رجل بهم فمر وطرب، لهو حلقة يف مجتمعني الفتيان بعض كان
منادمتكم وحسن مجتمعكم سمعت إني فقال: والنعم، املجد سيماء عليه الهيئة، رسي
وسهًال أهًال له: فقالوا تحتشموني، فال منكم، واحًدا أكون أن فأحببت ألفتكم، وصحة
به، ففتنوا الكالم وأعذب األحاديث بألطف يحدثهم وإياهم فجلس والسعة، الرحب عىل
تحدثنا أن رأيت إن قالوا: األحنف، بن العباس قال: الكريم؟ اسمك ما له: قالوا ثم
أترقب فكنت جواركم، يف جارية أحب أني ذلك يف السب قال: إيانا، ترشيفك بسبب
والكلف الشغف من به أنا ما عىل زلت فما الحسن، بوجهها نظري ألنعم مرورها
العج مني فزاد تمر فلم أنتظرها حينًا فجلست اليوم، هذا إىل وجهها نور إىل والشوق
ورأيتكم وجهها رائق إىل والنظر قدومها من يئست فلما الولهان، كالحائر ورصت الوجد
ألخفف كالمكم برقة واملؤانسة مجالستكم وددت والطرب األنس من اآلن أنتم ما عىل
قلق يف فإنا تريد ما عىل هللا ساعدك له: فقالوا والصبابة، العشق من ترون ما عني
وسألوه فرح بكل جميًعا فتلقوه يوًما، عرشين بعد إال يعد ولم عنهم ذهب ثم عليك،
فقال خالد بن يحيى إىل فذهبت يهمه، ألمر املؤمنني أمري دعاني فقال: غيابه، طول عن
وحسن مأخذك لقرب لطيًفا ونديًما ظريًفا شاعًرا اخرتناك إنما عباس، يا ويحك يل:
وصائفه وإحدى املؤمنني أمري بني حدث فإنه إلينا، تأتي وال بنا تفتكر ال لك فما تأنيك،
بعز وهو تعتذر، أن تأبى معشوق بصفة فهي وكالم، وخالف ومالم عتب يحبها التي
قلبِه الستمالة أهًال تكون أبيات بعض تعمل أن وأرى ذلك، يأبى امللك ورشف الخالفة
له كتبت لومي يف لج فلما يشء، يل يخطر فلم ففكرت الصبابة، استعباد عليه تسهل

فقلت: آخرين، بيتني أعقبتها أبيات أربعة
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م��ت��ع��ت��ُب م��ت��وج��د وك��اله��م��ا م��ت��غ��ض��ب ك��اله��م��ا ال��ع��اش��ق��ان
م��ت��ع��ب ي��ع��ال��ج م��م��ا وك��اله��م��ا م��غ��اض��بً��ا وص��ّد م��غ��اض��ب��ة ص��دت
ي��ت��ج��ن��ب ق��ل��م��ا ال��م��ت��ي��م إن ه��ج��رت��ه��م ال��ذي��ن أح��ب��ت��ك راج��ع
ال��م��ط��ل��ب وع��ز ل��ه ال��س��ل��و دبَّ م��ن��ك��م��ا ت��ط��اول إن ال��ت��ج��ن��ب إن

ذلك: تحت كتبت ثم

وال��ص��رم ال��ه��ج��ر ب��ي��ن ت��ك��ون وق��ف��ٍة م��ن ل��ل��ع��اش��ق ب��د ال
رغ��م ع��ل��ى ي��ه��وى م��ن راج��ع ب��ه ت��م��ادى ال��ه��ج��ر إذا ح��ت��ى

رأيت ما وهللا فقال: الرشيد إىل فدفعه خالد بن يحيى إىل بالكتاب توجهت ثم
يا وهللا وأنت يحيى: له فقال به، ُقصدت فكأني هذا، من فيه نحن بما أشبه شعًرا
قوله: املؤمنني أمري بلغ وملا األحنف، بن العباس يقوله هذا به، املقصود املؤمنني أمري
دخل ثم الجارية، ضحكته سمعت حتى ضحًكا استغرب رغم) عىل يهوى من (راجع
لذلك عجبت رأته فلما الورقة، تلك وبيده تنتظر كانت ما غري عىل بشوش بوجه إليها
كثريًا ت ُرسَّ قرأتها فلما باهلل، فاقرئيها األبيات، هذه هو فقال: رضائه، سبب عن وسألت
قال: عليها؟ أعطيته فكم دره، هلل قالت: األحنف، بن العباس قال: نظمها؟ َمن وقالت:
إىل معه وعادت سنية، بخلعة يل أمرت ثم واندهايش، فرحي لكثرة عطائه عن ذهلت

والوداد. العيش ورائق الحب سابق
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الناس أحسن بغالم فإذا بالبرصة مجلس يف قاعد يوم ذات أنا بينا األصمعي: قال
فأخذ معه، فقمت إليك، يويص أن يريد موالي إن فقال: رأيس، عىل واقف ونوًرا وجًها
بنفسه يجود وهو ملقى األحنف بن بالعباس أنا فإذا الصحراء، إىل أخرجني حتى بيدي

ويقول:

ش��ج��ن��ه ع��ل��ى ي��ب��ك��ي م��ف��رًدا وط��ن��ه ع��ن ال��دار ب��ع��ي��د ي��ا
ب��دن��ه ف��ي األس��ق��ام زادت ب��ه ال��ن��ح��ي��ب ج��د ك��ل��م��ا

يقول: وهو شجرة عىل طائر بصوت فانتبه عليه، أغمي ثم

ف��ن��ن��ه ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ه��ات��ف ش��ج��ى ال��ف��ؤاد زاد ول��ق��د
س��ك��ن��ه ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ك��ل��ن��ا ف��ب��ك��ى ش��اق��ه م��ا ش��اق��ن��ي

ميت. هو فإذا األوىل مثل فظننتها عليه أغمي ثم





وعبلة عنرتة

سائًرا كان بينما األعياد أحد ففي بها، هيامه وزاد عمه ابنة عبلة شداد بن عنرتة أحب
وغادات املعاطف ربات من حسناء هالة يف تخطر وهي عليها نظره وقع الخيام بني

وأنشد: الهيام منه فزاد الدالل

دواء ل��ه��ن م��ا ل��ح��ظ ب��س��ه��ام ع��ذراء م��ل��ي��ح��ة ال��ف��ؤاد رم��ت
ظ��ب��اء ل��ح��اظ��ه��ن ال��ش��م��وس م��ث��ل ن��واه��ٍد ب��ي��ن ال��ع��ي��د أوان م��رت
اإلخ��ف��اء ف��أذاع��ه أخ��ف��ي��ت��ه ب��اط��ن��ي ف��ي ال��ذي س��ق��م��ي ف��اع��ت��ادن��ي
ص��ب��اء ال��ج��ن��وب ب��ع��د أع��ط��اف��ه ح��رك��ت ب��ان ق��ض��ي��ب ف��ق��ل��ت خ��ط��رت
ب��الء ال��ف��الة وس��ط راع��ه��ا ق��د م��ذع��ورة غ��زال��ة ف��ق��ل��ت ودن��ت
ال��ج��وزاء ن��ج��وم��ه��ا ق��ل��دت��ه ق��د ت��م��ه ل��ي��ل��ة ال��ب��در ف��ق��ل��ت وب��دت
ش��ف��اء ال��ع��اش��ق��ي��ن ل��داء ف��ي��ه ث��غ��ره��ا ل��ؤل��ؤ ض��ي��اء ف��الَح ب��س��م��ت
ال��ع��ظ��م��اء أرب��اب��ن��ا ل��ج��الل��ه��ا ف��ت��م��اي��ل��ت رب��ه��ا تُ��ع��ظِّ��م س��ج��دت
رج��اء اإلي��اس دف��ع إذا ع��ن��دي أض��ع��اف��ه أو ه��واك م��ث��ل ع��ب��ل ي��ا
أدواء ص��رف��ه ف��ي ف��ل��ه��م��ت��ي أب��ى وإن ال��زم��ان ي��س��ع��دن��ي ك��ان إن

والهيام الحب العج من قلبه يف ما مثل قلبها يف وقع الكالم هذا عبلة سمعت فلما
واملخدرات اإلماء إىل اللبن يقدم األيام أحد عنرتة كان فبينما منه، نفسها يف ما فكتمت
زوجة سمية قبل اللبن لها فقدم ورشاده عقله يعدم وكاد فؤاده فأشغلت عبلة له الحت
بما أبيه فأخربت الغرية، عوامل منها وثارت الجسارة لتلك سمية فغضبت شداد، أبيه
عىل قوٌم يوًما فهجم فُحبس، الخيام، بعض يف ويحبس وثاقه يشد بأن فأمر جرى،
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علم فلما واألطفال، النساء يسبون وأخذوا العبيد فقتلوا عنه شداد غاب حني حيهم
دفعته والتهتك للسبي عرضة الخيام بني حريى عبلة حبيبته ورأى جرى بما عنرتة
القوم عىل وهجم فقطعه بالوثاق فتمطى معها، من وخالص خالصها إىل الشهامة
محلول عنرتة ورأى شداد أتى فلما النساء، جميع أيديهم من وخلص طرائق فمزقهم
وتدفع تظلله سمية فوقفت السياط، برضب عليه ونزل والغضب الغيظ منه زاد الوثاق
وقال االنقالب لذلك شداد فعجب العربات، طرفها من انحدرت وقد املوجع الرضب عنه
اآلن لك فما عليه، غضبي وإثارة الوثاق يف شده سبب أنت كنت قد سمية، يا لها:
عنرتة أبداه وما جرى بما سمية فأعلمته وحنانًا؟ شفقة إليه وتصبني بنفسك تحامينه
من نحوه سمية أبدته ما عنرتة رأى فلما عنه، وعفا له فرَّق واملروءة، الشجاعة من

يقول: أنشد العربات من ألجله سكبته وما الشفقة

م��س��ت��ع��ُر ال��ق��ل��ب ف��ي ج��وى ل��ه��ي��ب م��ن أم م��ن��ح��دُر ال��ع��ي��ن دم��ع س��م��ي��ة أم��ن
م��ن��ه��م��ر ال��ف��ت��ان ج��ف��ن��ه��ا م��ن وال��دم��ع ي��أخ��ذن��ي وال��س��وط ت��ظ��ل��ل��ن��ي ق��ام��ت
م��ع��ت��ك��ر ال��ل��ي��ل وظ��الم ب��دا ب��دٌر ذوائ��ب��ه��ا أرخ��ت م��ا ح��ي��ن ك��أن��ه��ا
وال��ب��ص��ر وال��س��م��ع ت��ف��دي��ك��ُم وال��روح ع��ب��دك��ُم وال��ع��ب��د م��ال��ك��ُم ال��م��ال
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فلما دوًما، ذكرها ويردد األشعار فيها ينشد بها وشغفه لعبلة حبه شدة من عنرتة كان
فسار عبلة، فيها التي األحياء عن فأبعده عليه وحقد منه غضب الخرب ذلك عمه بلغ
مرج عىل حذيفة يدعى قومه من ورجل فنزل فزارة بني جهة إىل الفؤاد كسري كئيبًا
عىل امللونات حللها ونرشت زهرها ببديع رفلت قد واألرض ربيًعا الوقت وكان أفيح،
عنرتة تقصري حذيفة رأى فلما الجهات، سائر من الزهر بها وفاح والربوات الصحاري
أن تعلم أال والكمد؟ الغم هذا يكون متى إىل عنرتة يا مشفًقا: له قال ورشبه أكله يف
يندم سوف التي الفعال هذه يف خارس عمك وأن وعالك مجدك من تبنيه ما يهدم هذا
يف اعتباري وعدم الضائع الجميل عىل إال آسف ال حذيفة يا وهللا عنرتة: فقال عليها؟
ليسيل الفالة يف وأوسع فقام له، جرى مما وتحرس عينيه يف الدموع جالت ثم أعينهم،
بالنوح وتجاوبن الشجر أغصان عىل تساقطن حمام برسب وإذا البالء ذاك من نفسه
أنفاسه من وتصاعدت العربات، جفناته من فأجرين الثاكالت، النساء تتجاوب كما

فأنشد: الزفرات،

ال��ب��ان ط��ائ��ر ي��ا ط��ربً��ا وزدت��ن��ي أش��ج��ان��ي ه��ي��ج��ت ق��د ال��ب��ان ط��ائ��ر ي��ا
أش��ج��ان��ي ب��ال��ن��أي ال��ذي ش��ج��اك ف��ق��د ب��ه ف��ج��ع��ت ق��د إل��ًف��ا ت��ن��دب ك��ن��ت إن
أج��ف��ان��ي ف��ي��ض م��ن ع��ج��بً��ا ت��رى ح��ت��ى ح��زن��ي ع��ل��ى وأس��ع��دن��ي ال��ن��وح م��ن زدن��ي
ن��ي��ران��ي أن��ف��اس م��ن ال��روح ع��ل��ى واح��ذر ع��ج��ًال ت��ك��ن ال وج��دي ن��ار إل��ى وان��ظ��ر
ن��ع��م��ان دون أو ع��ال��ٍج ع��ل��ى رك��بً��ا ت��رى ال��ح��ج��از أرض ف��ي ل��ع��ل��ك وط��ر
وج��ي��ران ن��اءٍ وط��ن إل��ى ش��وًق��ا أدم��ع��ه��ا ت��ن��ه��ل ب��ج��اري��ة ي��س��ري
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ف��ان��ع��ان��ي ال��ق��وم ح��م��ول ي��وًم��ا رأي��ت إذا ال��ح��م��ام س��رب ي��ا ال��ل��ه ن��اش��دت��ك
ال��ق��ان��ي ب��ال��دم ي��ب��ك��ي ف��ه��و دم��وع��ه ف��ن��ي��ت وق��د ت��رك��ن��اه ط��ري��ًح��ا وق��ل
ح��ي��ران ال��ع��ق��ل س��ل��ي��ب س��ؤال ع��ن��ك��م أت��ت ال��ج��ه��ات أي م��ن ال��ري��ح وي��س��أل
ك��ي��وان ظ��ه��ر أو ال��س��ه��ا أع��ل��ى ف��وق أو م��ن��زل��ه��ا ال��ش��م��س ف��وق ك��ان ل��و أق��س��م��ت
أق��ص��ان��ي ال��ق��ص��د ب��ل��وغ ع��ن ب��غ��دره رج��ل م��ن ال��ق��ل��ب غ��ل��ي��ل أش��ف��ي ب��د ال
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قبل رآها فتاة يحب وكان وقائعها بعض يف الروم من جماعة الشاعر فراس أبا أرس
فهاج عالية شجرة عىل تنوح بقربه حمامة شدو مسمعه طرأ أرسه يف هو فبينما األرس،

يقول: وأنشد الغرام، ساكن منه

ب��ح��ال��ي ت��ش��ع��ري��ن ه��ل ج��ارًة أي��ا ح��م��ام��ة ب��ق��رب��ي ن��اح��ت وق��د أق��ول
ب��ب��ال��ي ال��ه��م��وم م��ن��ك خ��ط��رت وال ال��ن��وى ط��ارق��ة ذق��ت م��ا ال��ه��وى م��ع��اذ
ت��ع��ال��ي ال��ه��م��وم أق��اس��م��ِك ت��ع��ال��ي ب��ي��ن��ن��ا ال��ده��ر أن��ص��ف م��ا ج��ارت��ا أي��ا
س��ال��ي وي��ن��دب م��ح��زون وي��س��ك��ت ط��ل��ي��ق��ة وت��ب��ك��ي م��أس��ور أي��ض��ح��ك
غ��ال��ي ال��ح��وادث ف��ي دم��ع��ي ول��ك��ن م��ق��ل��ة ب��ال��دم��ع م��ن��ك أول��ى ك��ان ل��ق��د





عمه وابنة البغدادي زريق عيلبن

فقصد علته، لفاقة بغداد من عنها ارتحل ثم الكلف، أشد بها كلف عم ابنة له كانت
قليًال، عطاء فأعطاه بليغة بقصيدة ومدحه األندلس يف األندليس الرحمن عبد الخيرب أبا
فأعطاني الرجل هذا إىل والبحار القفار سلكت راجعون، إليه وإنا هلل إنا زريق: ابن فقال
مع املشقة وتحمل املسافة بُعد من بينهما وما عمه ابنة فراق تذكر ثم العطاء، هذا
بعد كان فلما يختربه، أن بذلك الرحمن عبد وأراد ومات، ا غمٍّ فاعتل يده ذات ضيق
مكتوب رقعة رأسه وعند ميتًا فوجدوه فيه كان الذي الخان يف فتفقدوه عنه، سأل أيام

فيها:

ي��س��م��ع��ُه ل��ي��س ول��ك��ن ��ا ح��قٍّ ق��ل��ت ق��د ي��ول��ع��ُه ال��ع��ذل ف��إن ت��ع��ذل��ي��ه ال
ي��ن��ف��ع��ه ال��ن��ص��ح أن ق��درت ح��ي��ث م��ن ب��ه أض��ر ا ح��دٍّ ن��ص��ح��ه ف��ي ج��اوزت
م��وج��ع��ه ال��ق��ل��ب م��ض��ن��ي ف��ه��و ع��ن��ف��ه م��ن ب��دًال ت��أن��ي��ب��ه ف��ي ال��رف��ق ف��اس��ت��ع��م��ل��ي
أض��ل��ع��ه ال��ب��ي��ن ب��خ��ط��وب ف��ض��ل��ع��ت ي��ح��م��ل��ه ب��ال��خ��ط��ب م��ض��ط��ل��ًع��ا ك��ان ق��د
ي��روع��ه م��ا ي��وم ك��ل ال��ج��وى م��ن ل��ه أن ال��ت��ف��ن��ي��د روع��ة م��ن ي��ك��ف��ي��ه
ي��زم��ع��ه ب��ال��رغ��م س��ف��ر إل��ى ع��زم وأزع��ج��ه إال س��ف��ر م��ن آب م��ا
ي��ج��م��ع��ه ل��ي��س ول��ك��ن س��ع��يً��ا ل��ل��رزق ت��ك��ل��ف��ه أن إال ال��م��ط��ال��ب ت��أب��ى

ومنها:

م��ط��ل��ع��ه اِإلزرار ف��ل��ك م��ن ب��ال��ك��رخ ق��م��ٌر ل��ي ب��غ��داد ف��ي ال��ل��ه أس��ت��ودع



اق الُعشَّ نوادر

أودع��ه ال وأن��ي ال��ح��ي��اة ص��ف��و ي��ودع��ن��ي ل��و وب��ودي ودع��ت��ه
ت��ش��ف��ع��ه ال ح��ال ول��ل��ض��رورات أف��ارق��ه ال أن ب��ي ت��ش��ف��ع وك��م
وت��ج��م��ع��ه ي��وًم��ا س��ت��ج��م��ع��ن��ا ج��س��م��ي ب��ف��رق��ت��ن��ا أض��ن��ت ال��ت��ي ال��ل��ي��ال��ي ع��لَّ��ى
س��ي��ت��ب��ع��ه ال��ث��ان��ي غ��ده ف��ي ب��د ال م��ن��ي��ت��ه م��ن��ا أح��ًدا ت��غ��ل وإن
ن��ص��ن��ع��ه ال��ل��ه ب��ق��ض��اء ال��ذي ف��م��ا ل��ن��ا ال��ف��راق ه��ذا أب��ًدا ي��دم وإن
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له وجارية اجلهم عيلبن

فيها: فأجاب رقعة له الجهم بن عيل جارية كتبت

خ��د ع��ل��ى خ��د ك��أن��ه��ا م��خ��ت��وم��ة ج��اءت��ك رق��ع��ة م��ا
ال��ورد ف��ي ال��م��س��ك ف��ت��ي��ت ذرَّ ك��م��ا ب��ي��اض ف��ي س��واًدا ت��ب��دو
ال��ج��د إل��ى ال��ه��زل ج��ه��ة ع��ن م��ص��روف��ة األس��ط��ر س��اه��م��ة
ع��ن��دي م��ا م��ن��ك ح��س��ب��ي إل��ي��ه ع��ت��ب��ه أس��ل��م��ن��ي ك��ات��بً��ا ي��ا

له: كتبت حتى مدة تمِض فلم

ع��اش��ِق م��ن رس��ال��ًة ت��خ��ط وي��د ن��اط��ق ل��س��ان ع��ل��ى ي��م��ل ق��ل��ب
ص��ادق ب��ق��ل��ب ج��ارح��ة ك��ل م��ن ل��ه ش��ه��دت ب��ع��ب��رة ال��م��داد م��زج
ال��خ��اف��ق ال��ف��ؤاد ف��وق وي��س��اره وخ��ده ال��وس��اد ت��ح��ت ف��ي��م��ي��ن��ه





املازين وجارية اجلهم عيلبن

وبيدها قمر شقة كأنها جارية وعنده املازني عثمان أبي عىل دخلُت الجهم: بن عيل قال
بقوله: الشاعر أراد ما عرفت فقالت: مقصومة، تفاحة

ع��ل��ي��ِك ي��ن��م ال م��ن واج��ع��ل��ي��ه إل��ي��ِك ال��رس��ول م��ن خ��ب��ري��ن��ي

من جوابًا لها وجدت ما فوهللا بالتفاحة، يل ورمت هذه، هو قالت: أعرفه، ما قلت:
كالمها. نظري





لعزة حبكثري

صخرة من نسوة عىل املاء ترد له بغنم مر ُكثريًا أن قلبه يف الهوى دخول سبب كان
نظرة فنظرها منه، لهن كبًشا بها تشرتي بدريهمات عزة له فأرسلت الخبت، بوادي
حقي. أخذت رجعِت إن وقال: الكبش وأعطاها الدراهم فرد كان، ما منها فداخله متأمل
فاخرت كفاءة فيها ليس له: فقلن عزة، من إال أقتيض ال فقال: ذلك، سألته عاد فلما

وأنشد: فأبى إحدانا،

ن��ه��وده��ا وب��ان ش��ب��ت أن ح��ي��ن ع��ل��ى ع��ات��ق وه��ي ن��ظ��رًة إل��ي��ه��ا ن��ظ��رُت
وس��وده��ا ال��ب��الد أن��ع��ام ح��م��ر ب��ه��ا ي��س��رن��ي م��ا ن��ظ��رة إل��ي��ه��ا ن��ظ��رُت

الحب. من داخله ما داخلها حتى كارهة له يربزنها فجعلن





والعجوز كثريعزة

بعجوز وإذا نار له ورفعت الحر من ت فجفَّ ماء، أدوات ومعه يوًما عزة لزيارة خرج
القائل: أنت له: فقالت عزة، صاحب فقال: الرجل؟ َمن تناديه:

أوُل ال��ح��اج��ب��ي��ة وق��ل��ن��ا أب��ي��ن ت��زي��ل��ن��ا ك��ي خ��ل��ة أت��ي��ن��ا م��ا إذا
أوص��ُل ال��ح��اج��ب��ي��ة ل��ت��ل��ك ون��ح��ن وص��ال��ن��ا أردت إن ع��رًف��ا س��ن��ول��ي��ك

جميل: قال كما قلت هال

ال��ه��ازل ب��ق��ول ت��خ��ل��ط��ه ب��ال��ج��د وص��ل��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا ع��ارض��ة رب ي��ا
ش��اغ��ل��ي وص��ال��ك ع��ن ب��ث��ي��ن��ة ح��ب��ي ت��أم��ل ب��ع��د ب��ال��ق��ول ف��أج��ب��ت��ه��ا
رس��ائ��ل��ي أت��ت��ك م��ا ل��غ��ي��رك ف��ض��ل ق��الم��ة ق��ل��ب��ي ف��ي ك��ان ل��و

أنشد: حالته اشتدت وملا وانرصف، فرتكها شيئًا. سقيتك ال وهللا

ق��ل��ب��ي م��خ��ال��ف��ة ف��ي��ه��ا ق��ل��وب��ه��م م��ع��ش��ٌر ع��زة ح��ب ف��ي ي��زه��دن��ي
ال��ل��ب ذو ي��ب��ص��ر ب��ال��ع��ي��ن ال ف��ب��ال��ق��ل��ب وارت��ض��ى اخ��ت��ار وم��ا ق��ل��ب��ي دع��وا ف��ق��ل��ت
ال��ق��ل��ب م��ن إال اآلذان ت��س��م��ع وال ال��ه��وى م��وض��ع ف��ي ال��ع��ي��ن��ان ت��ب��ص��ر وم��ا





وغالمه كثريوعزة

منهن ماله اقتىض فلما أجل، إىل النساء فأعطى العرب عىل يتَّجر غالم لكثري كان
فقالت: عندك؟ بما تفي أن آن أما نساء: يف حرضت وقد يوًما لها فقال عزة، ماطلته

يقول: حيث موالي صدق فقال: الوفاء، إال يبَق لم وكرامة حبٍّا

غ��ري��م��ه��ا م��ع��ن��ى م��م��ط��ول وع��زة غ��ري��م��ه ف��وفَّ��ى دي��ن ذي ك��ل ق��ض��ى

قال: عزة، وهللا هي قلن: أدري، ال فقال: غريمتك؟ هي من أتدري له: فقلن
وما حر وأنت فقال: بالحكاية، مواله فأخرب ومىض عندها، مما حلٍّ يف أنها عيلَّ أشهدكنَّ

وأنشد: لك، عندك

غ��ائ��لُ��ْه ال��ده��ر ح��ادث م��ن غ��ال��ه إذا ع��ل��ي��ك��م ش��ف��ي��ق ال��دن��ي��ا ف��ي س��ي��ه��ل��ك
ت��راس��ل��ْه ب��ش��ك��وى ع��ن��ه س��م��ع��ت إذا ل��ع��ل��ه��ا س��ق��ي��ًم��ا ي��م��س��ي ب��أن ي��ود
ش��م��ائ��ل��ْه ع��ز ع��ن��د ي��وًم��ا ل��تُ��ح��م��د ال��ع��ال ط��ل��ب ف��ي ل��ل��م��ع��روف وي��ه��ت��ز

فيها: قال ومما

وع��ه��ودا م��واث��ًق��ا ع��ل��ي��ك أخ��ذت م��ا ب��ع��د ع��زة ب��وص��ل ت��غ��درن ال
ال��م��وع��ودا وأن��ج��ز ال��ص��ف��اء ص��دق ح��ب��ي��ب��ه أح��ب إذا ال��م��ح��ب إن
م��زي��دا وج��دت م��ا ع��زة ح��ب ف��ي زي��ارة أردت ل��و ي��ع��ل��م ال��ل��ه
ق��ع��ودا ال��ع��ذاب ح��ذر م��ن ي��ب��ك��ون ع��ه��دت��ه��م وال��ذي��ن م��دي��ن ره��ب��ان



اق الُعشَّ نوادر

س��ج��ودا خ��اش��ع��ي��ن ل��ع��زة خ��روا ح��دي��ث��ه��ا س��م��ع��ت ك��م��ا ي��س��م��ع��ون ل��و
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عتبة وحمبوبته العتاهية أبو

والكمال، الجمال يف بارعة أديبة، ظريفة، رقيقة حسناء، جارية السفاح بنت لربطة كان
يف الخزاعي مالك بن هللا عبد إىل يوًما سيدتها فوجهت العتاهية، أبو يعشقها وكان
العتاهية أبو جاء إذ جالسة كانت فبينما ذلك، تحرض أن عتبة وأمرت للعتق رقيق رشاء
فإن الخدمة، عىل يقوى ال كبري ضعيف شيخ فداك، هللا جعلني فقال: متنسك زي يف
فقالت هللا عبد عىل فأقبلت عظيًما، أجًرا فعلت وعتقي رشائي — هللا أعزك — رأيت
وأعتقه، فاشرته أديبًا ورجًال فصيًحا ولسانًا ظاهًرا وضعًفا جميلة هيئة ألرى إني له:
له، فأذنت يدك، تقبيل يف — هللا أصلحك — يل أتأذنني العتاهية: أبو فقال نعم، فقال:
قال: ال، قالت: هذا؟ من أتدرين وقال: مالك بن هللا عبد فضحك وانرصف، يدها فقبَّل
إىل بها مغرًما العتاهية أبو وظل يدك، يُقبِّل حتى عليك احتال وإنما العتاهية أبو هذا

فيها: قاله ومما غليًال، منها يشف ولم وجًدا مات أن

ف��اس��ت��زي��ري��ن��ي وإال ال��م��م��ات ق��ب��ل زوري��ن��ي ال��ع��ي��ن��ي��ن ح��ل��وة ي��ا ب��ال��ل��ه
ي��دع��ون��ي ال��م��وت ف��داع��ي ال أو إل��ي��ك أح��ب��ه��م��ا ف��اخ��ت��اري أم��ران ه��ذان
ف��أح��ي��ي��ن��ي أح��ي��ا أن ش��ئ��ت وإن روح��ي م��ال��ك��ة ال��ده��ر ف��أن��ت م��وتً��ا ش��ئ��ت إن
وي��ق��ص��ي��ن��ي ع��ن��ه ي��ب��اع��دن��ي م��م��ن ي��ق��رب��ن��ي ح��ب م��ن ألع��ج��ب إن��ي
ت��ب��ال��ون��ي ال ول��ك��ن ج��ه��دي ال��ح��ب ف��ي ب��ك��م ل��ط��ف��ت ق��د إن��ي ودي أه��ل ي��ا
ب��ال��م��س��اك��ي��ن ط��رٍّا ال��ن��اس أرح��م م��ن ن��ظ��ن��ك��م ك��ن��ا ق��د ل��ل��ه ال��ح��م��د
ي��ك��ف��ي��ن��ي م��ن��ك ق��ل��ي��ل ف��ي أط��ع��م��ت��ن��ي ول��و م��ن��ك أرج��وه ف��ال ال��ك��ث��ي��ر أم��ا





وعائلته الشاعر دهبل أبو

تحسن القد جميلة الطرف ناعسة فتاة األموي سفيان أبي بن معاوية بنت عاتكة كانت
لها، فسمح الحج، إىل الذهاب يف أبيها من يوًما فاستأذنت رضوبه، يف وتبدع الغناء
مر طوى، بذي مكة إىل وصلت فلما املطايا، ظهور عىل رفيقاتها مع وسارت فتجهزت
النظر يسارقها فجعل جميًال، شاعًرا وكان دهبل، بأبي املعروف الجمحي وهب بها
رافعات والجواري هجريًا الوقت وكان بالرشر، قاذفة بفؤاده تتأجج الوجد وجمرات
بظالمها فحجبت بالسجوف أمرت ثم كثريًا، وشتمته فذعرت له ففطنت األستار عنها

فقال: النهار، شمس

ب��ال��ب��اب ال��ظ��ب��ي رأي��ت ح��ت��ى ف��اق��ت��ادن��ي ال��ح��ي��ن دع��ان��ي إن��ي
ب��ج��ل��ب��اب ع��ن��ي م��س��ت��ت��ًرا م��دب��ًرا س��ب��ن��ي إذ ح��س��نَ��ه ي��ا
ب��أوص��اب ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ص��ب��ت ح��س��رة ��ف��ه��ا وقَّ م��ن س��ب��ح��ان
ب��وه��اب ل��ي��س ل��ه��ا أب ت��ط��ل��ب��ت��ه��ا إن ع��ن��ه��ا ي��ذود
وح��ج��اب ب��أب��واب يُ��ح��م��ى ال��ذرى م��ن��ي��ع ق��ص��ًرا أح��ل��ه��ا

وغناءً إنشاًدا عاتكة سمعتها حتى بها وُغنِّي واشتهرت مكة يف أبياته فشاعت
يف خرج مكة من عادت وملا وتحابا، فرتاسال تهديه إليه وبعثت ورست لها فطربت
معها، ورد دمشق وردت إذا حتى واإلحسان باللطف تتعاهده فكانت الشام إىل ركبها

فقال: دائه، شفاء عز حتى فمرض لقائه عن فانقطعت

ج��ي��رون ف��ي ال��ث��واء وم��ل��ل��ت ك��ال��م��ج��ن��ون وب��ت ل��ي��ل��ي ط��ال



اق الُعشَّ نوادر

ال��ظ��ن��ون م��رج��ح��ات أه��ل��ي ظ��نَّ ح��ت��ى ب��ال��ش��ام ال��م��ق��ام وأط��ل��ت
ال��ق��ري��ن إث��ر ال��ق��ري��ن ك��ب��ك��اء ُج��ْم��ٌل ال��ت��ف��رق خ��ش��ي��ة ف��ب��ك��ت
م��ك��ن��ون ج��وه��ر م��ن ن��ي��رت ال��غ��واص ل��ؤل��ؤة م��ث��ل زه��راء وه��ي
دون ال��م��ك��ارم م��ن س��ن��اء ف��ي ت��ج��ده��ا ل��م ن��س��ب��ت��ه��ا م��ا وإذا
م��س��ن��ون م��رم��ر ف��ي ت��م��ش��ي ال��خ��ض��راء ال��ق��ب��ة إل��ى خ��اص��رت��ه��ا ث��م
ال��ج��ف��ون ق��ص��ي��ر ال��ب��اري ب��ران��ي أم ل��ي��ل��ي ط��ال ه��وى أم��ن ش��ع��ري ل��ي��ت

دخل الجمعة يوم كان إذا حتى فصرب أباها، معاوية بلغ حتى الشعر هذا ففشا
معاوية ناداه الرجوع أزمع فلما وهب، فيهم وكان وينرصفون يسلمون الناس عليه

تقول: حيث منك أشعر قريش يف أن أحسب كنت ما قال: الجو لهما خال إذا حتى

ال��ج��ف��ون ق��ص��ي��ر ال��ب��اري ب��ران��ي أم ن��وم��ي ط��ار ه��وى أم��ن ش��ع��ري ل��ي��ت

قلت: أنك غري

دون ال��م��ك��ارم م��ن س��ن��اء ف��ي ت��ج��ده��ا ل��م ن��س��ب��ت��ه��ا م��ا وإذا

ذكرت لكما عتبة بنت هند وجدتها سفيان أبو وجدها معاوية أبوها فتاة إن وهللا
أقل لم وهللا فقال: إلخ»، … خارصتها «ثم بقولك: أسأت ولقد قدرها، يف زدت يشء وأي
ابنتي بعفاف عليم ألني روعك فليهدأ مني أما معاوية: فقال لساني، عن قيل وإنما هذا
فإن يزيد أخيها جوار لك أكره ولكني أرادوا، بمن التشبب الشعراء لفتيان مغتفر وأنه
مجلسه يف معاوية فبينما مكة، إىل ورحل وهب فحذر امللوك، وأنفة الشباب سورة له
تالوته أبكتها كتاب اليوم عاتكة إىل املؤمنني أمري يا ورد لقد له: يقول بخيص إذا يوًما

فيه: قرأ أوتيه فلما حيلة، بألطف به عيلَّ فقال: حزينة، الساعة حتى أصارها بما

��ا ح��قٍّ وال ل��دي��ك زل��ف��ى ص��ب��وة ل��ذي ت��رى ف��ال ب��خ��ل��ت إذ ه��ال أع��ات��ك
ت��رق��ى وال ت��م��ل ال ع��ي��نً��ا وس��ك��ن��ت ال��ه��وى ب��ه ت��ول��ى ق��د ف��ؤاًدا رددت
ص��دق��ا وال ج��وًدا م��ن��ك ي��وًم��ا أَر ول��م وال��م��ن��ى ب��ال��وع��د ال��ق��ل��ب خ��ل��ع��ت ول��ك��ن
م��ل��ق��ى س��ق��م ذا ال��ش��ام ب��أرض ص��ري��ًع��ا م��دن��ًف��ا ب��رب��ع��ك أي��ام��ي أت��ن��س��ي��ن
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أس��ق��ى ف��م��ا ب��ال��ش��راب ل��دائ��ي وأدع��و ل��وص��ي��ة ي��رت��ض��ي ص��دي��ق ول��ي��س
ال��ط��رق��ا أرق��ب ج��ال��ًس��ا ن��ه��اري ف��ط��ول م��رس��ًال ل��ك أرى أن ه��م��ي وأك��ب��ر
أل��ق��ى وم��ا ه��واك م��ن ب��ي ال��ذي ف��أش��ك��و م��ج��ل��س م��ن��ك ل��ي ل��ي��س إذ ف��واك��ب��دي
ع��ش��ق��ا ب��ك��م ي��وم ك��ل ق��ل��ب��ي وي��زداد غ��ل��ظ��ة ل��ل��ص��ب ت��زدادي��ن رأي��ت��ك

يقلق نبأ هو فقال: األمر، فاستجاله كئيبًا، مطرًقا وجده جاء فلما يزيد: إىل فبعث
الساعة، حتى باكية تزل فلم األبيات بهذه أختك كاتب القريش الوغد هذا إن فيمرض،
وهللا يزيد، يا معاوية: فقال ويقتله، يرصده لنا عبٌد تتوهم، ما دون الخطب يزيد: قال
غري أبياتًا نظم إنه املؤمنني أمري يا قال: مقاله، الناس صدَّق حاله هذا قرشيٍّا تقتل إن
فقال: أرشت، ما عىل وحملتني فأوجعتني بلغتني حتى فسارت املكيون تناشدها هذه

فأنشد: هي؟ وما

ع��ق��ُل ل��ه م��ح��بٍّ��ا يَ��ْل��َح��ى م��ن ك��ان وم��ا ال��م��ه��ُل ذه��ب ف��ق��د م��ه��ًال ت��ق��ل ال أال
وال��ق��ت��ل ال��م��ت��ال��ف تُ��خ��ش��ى دون��ه��ا ف��م��ن ل��ق��اءه��ا ع��ن��ي ال��ج��ب��ار ال��م��ل��ك ح��م��ى
وص��ل ل��ه ي��ك��ون ال ح��ب��ي��ب ف��ي وال وب��ال��ه يُ��خ��اف ح��ب ف��ي خ��ي��ر ف��ال
ب��ذل س��اع��ة ب��ي��ن��ن��ا ف��ي��م��ا ي��ك ول��م ب��ح��ب��ه��ا ��رت ُش��هِّ إن��ي ف��واك��ب��دي
ال��س��ب��ل دون��ه ق��ط��ع��ت ح��ت��ى ش��اع وق��د ح��ب��ه��ا أك��ات��م إن��ي ع��ج��بً��ا وي��ا

يسري، فيه فالخطب الحرمان يشكو أراه ألني املعنى فهمت قد وهللا معاوية: فقال
وأجزل وشعرائهم قريش بأرشاف دعا املناسك انقضت وملا عينه، للسبب عامئٍذ حج ثم
ساخًطا يزيًدا أرى يل ما وهب يا إيه قال: االنرصاف وهب أزمع فلما الصالت، لهم
فقال عنه، أُشيع ما وأنكر دهبل أبو فاعتذر به، تنطق وشعر عنك تأتيه أبيات يف عليك
قد قال: فالنة، قال: إليك؟ أحب عمك بنات فأي ذلك، يرضك وما عليك بأس ال معاوية:
أمري أرى إن قال: استوفاها فلما دينار، ألف ووهبتك دينار بألفي وأمهرتك بها زوَّجتك
والتمتع عاتكة ذكر وحسبي طالق فهي عمي ابنة وأما مىض، عما يعفو أن املؤمنني

مات. أن إىل به مغرمة عاتكة وبقيت بوعده فوىف بالنظر، منها

251





املوصيلوذاتاخلال إبراهيم

خبائها يف دوًما تحتجب وكانت الخطاب، البن فتانة جارية يعشق املوصيل إبراهيم كان
يقول: أنشد ذلك منها إبراهيم أنس فلما املذكور، سيدها عند

اق��ت��رب��ت ال��س��اع��ة ل��ع��ل ص��اح��ب��ي ي��ا ُح��ج��ب��ت ق��د ال��خ��ط��اب أب��ي ش��م��س ب��ال م��ا
ج��ن��ب��ت م��ا ب��ع��د ب��ض��رٍّ ع��ل��يَّ ع��ادت آن��س��ه��ا ك��ن��ت ري��ٍح ب��ال ف��م��ا ال أو
ل��ع��ب��ت ق��د ال��ي��وم ب��ف��ؤادي غ��ري��رة ج��اري��ًة ال��خ��ط��اب أب��ا أش��ك��و إل��ي��ك
ب��ع��دت وم��ا م��ن��ي ق��رب��ت ل��ي��ت��ه��ا ي��ا ل��ع��اش��ق��ه��ا ف��ان��ظ��ر ق��ي��م��ه��ا وأن��ت

أيًضا: فيها وقال

ح��ب��ي م��ن ال��م��م��وه إال ب��ه ول��ي��س ب��ح��ب��ه ك��ل��ف��ت م��ن خ��ي��ًرا ال��ل��ه ج��زى
ال��ق��ل��ب ق��اس��ي��ة ال��خ��ال ذات ب��ال ف��م��ا رق��ي��ق��ة ال��ع��اش��ق��ي��ن ق��ل��وب وق��ال��وا
ال��خ��ط��ب أي��س��ر إع��راض��ه أرى ف��ق��ال��ت م��ع��رًض��ا م��ح��ب��ك ه��ذا ل��ه��ا وق��ال��وا
ال��ح��ب م��ع��رض ف��ي ال��ن��ف��س ان��ت��ه��اك ف��ح��ب ب��ت��ب��س��م ن��ظ��رة إال ه��و ف��م��ا

فدخل الربامكة، صاحب زيدان ابن مع بالشطرنج يوًما املوصيل إبراهيم ولعب
ما سألني: رجل فائدة، أعظم فقال: اليوم؟ استفدت ما أبوه: فقال إسحاق، عليهما
دنيا قلت فهال أخطأت، إبراهيم: أبوه فقال هللا»، إال إله «ال فقلت: الفم؟ يف كلمة أفخم
فأمر بحرضتي؟ أتكفر ويحك وقال: املوصيل، إبراهيم ورضب زيدان ابن فغضب ودينًا،
بن جعفر إىل ساعته من فانرصف شديًدا، رضبًا زيدان ابن فرضبوا غلمانه إبراهيم



اق الُعشَّ نوادر

يحيى بن الفضل إىل فركب ذنبًا، وجنى أخطأ قد أنه إبراهيم وعلم الخرب، ثه وحدَّ يحيى
يقول: وهو فانرصف له، فوهبه جعفر، بن الفضل فاستوهبه به، فاستجار

زي��داِن اب��ن م��س��ك ف��ي ف��ح��وَّل��ت إذًا ع��ن��ان��ي ال��خ��ال ذات ح��ب ي��ك��ن ل��م إن
وإع��الن��ي س��ري ف��ي ال��ص��دق ع��ل��ى إال ب��ه��ا ح��ل��ف��ت م��ا ي��م��ي��ن ه��ذي ف��إن
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الشاعرة بنتزياد محدة

لها روضها، من وزهرة حوضها، يف نقطة األدب كأن أديبة، شاعرة جميلة فتاة كانت
وأخالق مطارحة ذات وكانت الفتان، الساطع والثغر الحلو، والكالم العذب، املنطق
وساريات الصبا ريح الحدائق عىل بمرآها ونم األديم، غب الزهر لطفها عن تحدث

الغزل: يف قالت ومما النسيم،

ث��ار م��ن وع��ن��دك ع��ن��دي ل��ه��م وم��ا اف��ت��راق��ن��ا إال ال��واش��ون أب��ى ول��م��ا
وأن��ص��اري ذاك ع��ن��د ح��م��ات��ي وق��ل غ��ارٍة ك��ل أس��م��اع��ن��ا ع��ل��ى وش��ن��وا
وال��ن��ار وال��س��ي��ل ب��ال��س��ي��ف ن��ف��س��ي وم��ن وأدم��ع��ي م��ق��ل��ت��ي��ك م��ن غ��زوت��ه��م

النجوم كأنها تتألأل جوانبه يف األزهار فرأت لها حبيبة مع للوادي مرة وخرجت
عيون ترمقه لجني من قطع كأنه يتماوج النهر يف واملاء السماء، كبد من تساقطت
النفس لرتويح إتماًما النهر بذلك تخوض أن وأحبت البهيج، املنظر ذلك فأعجبها ذكاء،

تقول: أنشدت ثم وعامت الثياب عنها فنضت الخلوة، تلك يف

ب��وادي آث��ار ل��ل��ح��س��ن ل��ه ب��وادي أس��راري ال��دم��ع أب��اح
وادي ب��ك��ل ي��روق روٍض وم��ن أرٍض ب��ك��ل ي��ط��وف ن��ه��ٍر ف��م��ن
ف��ؤادي م��ل��ك��ت وق��د ل��ب��ي س��ب��ت أن��ٍس م��ه��اة ال��ظ��ب��اء ب��ي��ن وم��ن
رق��ادي ي��م��ن��ع��ن��ي ال��م��ر وذاك ألم��ر ت��رق��ده ل��ح��ٌظ ل��ه��ا
ال��س��واد أف��ق ف��ي ال��ب��در رأي��ت ع��ل��ي��ه��ا ذوائ��ب��ه��ا س��دل��ت إذا



اق الُعشَّ نوادر

ب��ال��ح��داد ت��س��رب��ل ح��زٍن ف��م��ن ش��ق��ي��ٌق ل��ه م��ات ال��ص��ب��ح ك��أن
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الشيصالشاعر أبو

له: جرت غرام حادثة يف لطيًفا شعًرا الشيص أبو قال

م��ت��ق��دُم وال ع��ن��ه م��ت��أخ��ر ل��ي ف��ل��ي��س أن��ت ح��ي��ث ب��ي ال��ه��وى وق��ف
ال��ل��وم ف��ل��ي��ل��م��ن��ي ل��ذك��رك ح��بُّ��ا ل��ذي��ذة ه��واك ف��ي ال��م��الم��ة أج��د
م��ن��ه��م ح��ظ��ي م��ن��ك ح��ظ��ي ك��ان إذ أح��ب��ه��م ف��ص��رت أع��دائ��ي أش��ب��ه��ت
ي��ك��رم م��م��ن ع��ل��ي��ك ي��ه��ون م��ن م��ا ع��ام��ًدا ن��ف��س��ي ف��أه��ن��ت وأه��ن��ت��ن��ي





وجميد أسامء

فسمعت أسماء، لها: يقال واالعتدال القد لطيفة الجمال، بديعة ابنة برش بني لسيد كان
إىل فتشوقت مجيد، له: يقال الجمال رائق الوجه، حسن شاعر فتى بذكر يوم ذات
غدير إىل عمها بنات مع يوًما فخرجت ونظامه، شعره وتخترب كالمه لتسمع لقياه
عىل ويزهو البدر يفضح بوجه إليها مقبًال بمجيد إذا باالنتظار هي فبينما منه، قريب
فنحن وسهًال، أهًال له: وقلن عليه وسلمن إليه هممن البنات رأينه فلما الحسان، النجوم
بغصنها تمايلت وقد وجماًال، حسنًا عليهنَّ تزهو أسماء وكانت سيدتنا، مع بانتظارك
قلبه ومال عرفها رآها فلما الكواكب، بني كالبدر فالحت العذارى أترابها بني الذابل

وأنشد: عليها فسلم وعينيها، أجفانها لسحر طوًعا إليها

ع��ن��ا ل��ي��ل��ه��ا ان��ج��ل��ى ح��ت��ى أرض��ن��ا ب��ه��م ف��أش��رق��ت ج��اورون��ا م��ن ع��ل��ى س��الٌم
ع��ن��ا وال ال��م��ع��ن��ى ال��ص��ب ي��ت��ع��ب ول��م م��وع��ٍد غ��ي��ر م��ن زار ب��ب��در وأه��ًال

تقول: فأجابته

ب��ن��ا ت��ح��ظ��ى ال��ه��وى ف��ي ل��ع��ل��ك اص��ب��ر ب��ج��م��ال��ن��ا ق��ل��ب��ه ت��ول��ع م��ن ي��ا
ف��ؤادن��ا أص��اب م��ا ق��ل��ب��ك وأص��اب ص��ادٌق ح��ب��ك أن ع��ل��م��ن��ا ف��ل��ق��د

كاد بقلب بعضهما عن افرتقا ثم النهار آخر إىل والغرام الوجد نار يبثان زاال وما
بل ينتِه، فلم الفتاة تلك حب عن نهوُه وأقرباؤه أعمامه بذلك علم وملا الجسد، يفارق أن
وصل فلما أسماء، وجه يرى عله الغدير نحو كالعادة وسار األول من أكثر فيها هام

يقول: وأنشد الغرام العج منه فهاج أحًدا ير لم
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م��ن��ام��ا ق��ط ذاق م��ا ف��ؤاٍد ف��ي أق��ام��ا وال��غ��رام ال��ص��ب��ُر رح��ل
أع��م��ام��ا ل��ه ع��رف��ت م��ا ل��ي��ت��ن��ي ال��ل��ي��ال��ي ب��ح��ادث��ات غ��رٍّا ك��ن��ت
األي��ام��ا ب��ع��ده��ا ال��غ��ي��ث س��ق��ى ال أس��م��ا ف��ق��د ع��ل��ى ج��ودي ج��ف��ون��ي ي��ا
ج��س��ام��ا أو ق��ل��وب��ن��ا م��ط��اوي ف��ي س��م��وًم��ا ص��ار ال��س��ن��ام ف��ك��أن
وال��س��ق��ام��ا ال��ض��ن��ا ي��ش��ت��ك��ي ه��ائ��ًم��ا ق��ل��ب��ي م��ث��ل ق��ل��ب��ه��ا ب��ات ت��رى ه��ل
ح��رام��ا ع��ن��دي ال��غ��دي��ر ح��الل ال��ي��وم أص��ب��ح ق��د ال��ص��ري��م ظ��ب��اء ي��ا
م��س��ت��ه��ام��ا م��ت��ي��ًم��ا م��ث��ل��ي ب��ات ج��ان��ب��ي��ه ع��ل��ى ن��ب��ت��ه وك��ذا
وال��خ��زام��ا ب��ه��اره��ا وي��روي دم��ًع��ا ف��ي��ن��ه��ل ل��ل��ض��ن��ا ي��ش��ت��ك��ي

يوم ذات إىل املنفرد الغدير ذاك يف الخيال فيناجي يأتي الحال تلك عىل زال وما
فيه هي وما مكانها عن يُعلمه ِقبَلها من رسول أتاه أسماء يف يفتكر جالًسا كان بينما
رقص الخرب بذلك علم فلما اإلقامة، ألجل للغدير تأتي قريبًا وأنها والصبابة العشق من
عليها فسلَّم الغضا، نار مثل عىل بانتظاره فرآها الغدير إىل توٍّا وسار الفرح من قلبه

وأنشد:

وال��س��ه��ر ب��األف��ك��ار ال��ن��وم وب��دل ن��ظ��ري ع��ن غ��اب ب��ب��در وس��ه��ًال أه��ًال
ق��م��ر ب��ال ل��ي��ًال ت��وه��م��ت��ه��ا ح��ت��ى ل��غ��ي��ب��ت��ك��م ال��دن��ي��ا ف��أظ��ل��م��ت غ��ب��ت��م

تقول: أسماء فأجابته

ن��ظ��ري وال ق��ل��ب��ي ع��ن ش��خ��ص��ك غ��اب م��ا وال��ح��ج��ر ال��ب��ي��ت وح��ق ع��ي��ن��ي ن��ور ي��ا
ب��ال��ن��ه��ر م��ن��ك خ��ي��اًال وج��دت إال ب��ه م��ررت إذ غ��دي��ًرا وردت وال

من مدة وشكوى حديث عىل معها ودام الهيام، من يذوب كاد كالمها سمع فلما
الضعف عالئم الفتاة أبو رأى وملا أهلها، إىل وسارت عنها رغًما اعتذرت ثم الزمان
حبٍّا يحبها وكان عليه، فأطلعته فألح إفشاءه، فأبت السبب عن سألها وجهها يف الئحة

إليه. ودفعها بها فزّوجه فقدم إليه فأرسل راحتها، إال يريد وال شديًدا
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الخامس القسم

العشاق نوادر متفرقاتمن





نصيبوزينب

امرأة عىل اإليواء بخيمة فنزلت الحج آخر خرجت الخزامي: عثمان بن الضحاك قال
نصيب: بقول فتمثلت حسنها، من رأيت ما فأعجبني

ال��ق��ل��ُب م��ل��ك ف��م��ا ت��م��ل��ي��ن��ا إن وق��ل ال��رك��ُب ي��رح��ل أن ق��ب��ل أل��م��م ب��زي��ن��ب
ذن��ب ل��ه ف��ي��م��ا ع��ات��ب��ت م��ن ع��ت��اب��ك إن��م��ا ال��ذن��ب ل��ك ت��ج��ن��ي��ه��ا ف��ي وق��ل
ك��ع��ب أب��ًدا ي��ف��ق��دك��م��ا ال ب��زي��ن��ب ه��دي��ت��م��ا أل��م��ا ك��ع��ب م��ن خ��ل��ي��ل��يَّ
ش��ع��ب ال��ن��وى ل��ص��دع ف��ي��ه وم��ا ب��ع��اٌد ال��ه��وى ل��دى ال��ب��ع��اد ف��ي م��ا ل��ه��ا وق��وال
ذن��ب ل��ه ول��ي��س ذن��ب ل��ص��اح��ب��ه ظ��ال��ًم��ا ق��ال أو ال��ص��رم رام ش��اء ف��م��ن

ذاك نعم، قلت: الشعر؟ هذا قائل أتعرف فتى، يا قالت: األبيات هذه سمعت فلما
فحياك قلت: زينب، وهللا أنا قالت: ال، قلت: زينب؟ أفتعرف ذاك، هو نعم قالت: نصيب،
اليوم هذا باملجيء ووعدني أول عام منذ املؤمنني أمري إىل نصيب خرج قد قالت: هللا.
خبٍّا، الحصان به يخب قادًما بعيد من رأيت أن لبثت فما تراه، حتى تربح ال ولعلك
هو فإذا الخيمة جهة من الراكب أقبل ثم إياه، أحسبه أني الفارس ذلك أرى فقالت:
ينشدها فجعل وساءلته، وساءلها عليها وسلم ناحية إىل وجلس عيلَّ وسلم فنزل نصيب،
لهما بد فال التنائي أطاال عاشقان نفيس: يف فقلت نظمه، ولطيف شعره حديث من
معك، أنا رسلك عىل يل: فقال عليها، أشد راحلتي إىل فقمت إليها، يرتاحان خلوة من
نفسك يف قلت فقال: إيلَّ التفت ثم ساعة فتسايرنا معه، ونهضت نهض حتى فجلست
ذاك، هو نعم قلت: صاحبه؟ إىل حاجة من ألحدهما بد فال تناءٍ طول بعد التقيا محبان
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يك ولم رأيت، الذي مجليس من أقرب قط مجلًسا منها جلست ما الورى ورب ال قال:
والعفاف. الرشف غري بيننا
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أبيها عامل وايلمرصوأحد ابنة

وقيده، فحبسه عماله بعض عىل فوجد واٍل مرص بديار ويل زيد: بن الحسني قال
إليها: نظر كان وقد إليه فكتبت فهويته، الوايل ابنة عليه فأرشفت

ال��ح��ت��وف ال��ط��رف وف��ي ـ��ه ب��ع��ي��ن��ي��ـ ال��رام��ي أي��ه��ا
األل��وف ال��ظ��ب��ي ـ��ك��ن��ك أم��ـ ف��ق��د وص��ًال ت��رد إن

الفتى: فأجابها

ع��ف��ي��ف ف��ال��ق��ل��ب ـ��ن��ي��ن ال��ع��ي��ن��ـ زان��ي ت��ري��ن��ي إن
ال��ظ��ري��ف وال��ش��ع��ر ت��ر ال��ف��ا ال��ن��ظ��ر إال ل��ي��س

إليه: فكتبت

ع��ف��ي��ًف��ا إن��س��انً��ا ـ��ق��ك ع��ش��ـ ع��ل��ى أردن��اك ق��د
ح��ل��ي��ًف��ا ل��ق��ي��دي��ك ـ��ت زل��ـ ف��ال ف��ت��أب��ي��ت

الفتى: فأجابها

ل��ط��ي��ف��ا ب��رٍّا ب��ي ك��ان ربٍّ��ا خ��ف��ت أن��ي غ��ي��ر

إليه. ودفعها إياها فزوَّجه به فدعا الوايل، الخرب وبلغ الشعر فذاع





إبراهيم بن وإسحاق املجنون غورك

فقلت: يؤذونه، والصبيان الحمام من خارًجا يوًما غورك رأيت إبراهيم: بن إسحاق قال
العشق من فيه أنا ما يكفيني أما الصبيان، هؤالء آذاني قد قال: محمد؟ أبا يا خربك ما

وأنشد: نعم، قال: شيئًا؟ وجنونك عشقك يف قلت هل قلت: والجنون،

ح��دُّ ل��ه وه��ذا ح��دٌّ ل��ه ف��ه��ذا ي��غ��دو وذا ي��روح ذا وع��ش��ق ج��ن��ون
ج��ل��د وال ص��ح��ي��ح ق��ل��ب ل��ي ي��ب��ق ف��ل��م ك��اله��م��ا وق��ل��ب��ي ج��س��م��ي اس��ت��وط��ن��ا ه��م��ا
ال��ج��ه��د ي��ف��ارق��ه��ا أالَّ م��ه��ج��ت��ي ع��ل��ى وت��ح��ال��ف��ا ال��ح��ش��ا ت��ح��ت س��ك��ن��ا وق��د
ب��د م��ن��ه��م��ا م��ا داءي��ن م��ن ي��ع��ال��ج ب��ح��ي��ل��ٍة ي��س��ت��ط��ي��ع ط��ب��ي��ب ف��أي





أيبجعفر عند والناسك امليالء عزة

إليه فبعث املدينة يف نخاس مع الصوت بديعة جارية خرب جعفر بن هللا عبد بلغ
تُغني: الجارية فسمع غالبًا إليه يرتدد كان املدينة من ناسك يوًما فجاءه منه، وابتاعها
فأمر عليه، مغشيٍّا خرَّ حتى صوتها يسمع كاد فما انقطعا»، حبلها وأمىس سعاد «بانت
وما قال: عشقها؟ بك بلغ هذا أكّل له: قال أفاق فلما وجهه، عىل فنضح جعفر ابن
أَوتحب امليالء، لعزة هو قال: ال، قال: الصوت؟ هذا ملن أفتعرف قال: أكثر، عليك خفي
فكيف أعرفها، ال وأنا غريها من سمعته حني نالني ما رأيت قد قال: منها؟ تسمعه أن
قال: رأيتها؟ إن أفتعرفها قال: ملكها، عىل أقدر ال وأنا منها سمعته إذا حايل يكون
وقال: يديه، الرجل فقبَّل وهللا، لك فهي خذها وقال: فخرجت، بها فأمر غريها؟ أَوأعرف
األمري. أيها عقيل إيلَّ ورددت قومي، بني أعيش وتركتني نفيس، وأحييت عيني، أنمت





اخلشاب ابنة وفاطمة الدين شهاب

يقول: الخشاب ابنة فاطمة إىل يوًما القضاة قايض هللا فضل بن الدين شهاب كتب

ال��زواِر م��ع م��م��ت��ن��ٌع وال��وص��ل ال��داِر ق��رب ال��م��ش��ت��اق ي��ن��ف��ع ه��ل
األن��ظ��ار ب��م��ط��م��ح ن��اظ��ريَّ م��ن ودي��اره��م ب��م��ه��ج��ت��ي ن��ازل��ي��ن ي��ا
ع��ذاري ال��م��ش��ي��ب وخ��ط م��ا ب��ع��د م��ن ال��ص��ب��ا إل��ى ف��ع��دت ش��ج��ن��ي ه��يَّ��ج��ت��م

البيتني: بهذين فاطمة فأجابته

واِر ال��م��ح��اس��ن ت��ل��ك ف��ي ف��ال��ق��ب��ح إزار ج��م��ال غ��رك��م ك��ان إن
ب��ب��ح��ار ج��داول ي��ق��اس أن��ى ش��ع��رك��م أم��اث��ل أن��ي ت��ح��س��ب��وا ال

وصار وأجلها فاعتربها عبقرية بمعاٍن درية ألفاًظا وجدهما الدين شهاب بلغا فلما
العلماء. مكاتبة يكاتبها





أخته دائبوجارية ابن

منامه يف رآها أنه إياها عشقه سبب وكان أخته، عند كانت جارية دائب ابن عشق
حتى ووجًدا حبٍّا إال يزداد ال حينًا كذلك يزل فلم قلبه، ساهيًا عقله مستطاًرا فأصبح
علة وقال: بيشء، له يقر فلم حاله، عن فسأله له، كان عما عمه وأعلموا أهله ذلك أنكر
عالجهم يزده فلم العالج، من برضوب فعالجوه الروم، أطباء له فدعا جسمي، يف أجدها
به يوكلوا أن عىل أجمعوا منه ذلك رأوا فلما والكالم، الطعام عن وامتنع ا رشٍّ إال له
والكشف الكالم إىل يدعوه ذلك فإن السكر، دون منه يبلغ حتى الخمر فتسقيه امرأة
يُقال بقينة إليه فبعث عليه، اتفقوا ما عمه وأعلموا ذلك، عىل رأيهم فقر نفسه، يف عما
فأنشأ أمامه، الجارية غنت الفتى رشب أن فلما له، كانت حاضنة به ووكل حمامة، لها:

يقول:

ب��اق��ي��ا ل��س��ت أن أي��ق��ن��ت ال��ل��ه م��ن ل��ك��الءٍة وان��ه��ض��وا ب��ي ل��م��ا دع��ون��ي
ال��دواه��ي��ا ع��ل��يَّ ع��ي��ن��ي ج��ل��ب��ت وق��د م��ن��ي��ت��ي وح��ان��ت م��وت��ي دن��ا ق��د وأن
ب��ي��ا م��ا م��ث��ل ب��ه م��ن ن��ف��س��ي وي��ح ف��ي��ا م��ب��رح ف��ؤادي ف��ي ب��ش��وق أم��وت

يف فتلطف رحمته له فاشتدت الخرب، فأخربتاه عمه إىل والحاضنة القينة فسارت
قلبه، يف ما تستخرج تزل فلم وعقل، أدب ذات وكانت إليه، جواريه من جارية دس
ما وكثرت الجارية، وبني بينه فيما السفري فصارت نفسه، يف بالذي لها باح حتى
عىل وأقام علته من فربأ له فوهبتها الخرب فانترش بذلك أخته وعلمت الكتب، بينهما

حال. أحسن





القربة وحاملة رحيانة أبو

الزبري ولد من بشيخ أنا فإذا العوام بن الزبري بدار بالبرصة مررت األصمعي: قال
أنا فبينا ثه، أُحدِّ إليه وجلست عليه فسلمت تسرته، شملة إال عليه ما ريحانة أبا يُكنَّى
ثم إليها قام أن يتمالك لم نظرها فلما قربة، تحمل حسناء جارية علينا طلعت إذ كذلك
قالت: ذلك، من بد ال قال: أعجلوني، موايلَّ إن فقالت: صوتًا، يل غنِّي الفتاة أيتها قال:
واندفعت عنقه، عىل وحملها القربة فأخذ أحملها، فأنا قال: فال، رأيس عىل والقربة أما

فغنت: الجارية

ت��ط��وُل ع��ل��ي��ك وأح��زان��ي ت��ق��ّض��ى وم��ه��ج��ت��ي ي��ف��ك ال أس��ي��ر ف��ؤادي
ه��م��ول ع��ل��ي��ك وأج��ف��ان��ي إل��ي��ك اش��ت��ي��اق��ه��ا ل��ط��ول َق��رح��ى م��ه��ج��ة ول��ي
ق��ل��ي��ل ع��ل��ي��ك وأن��ص��اري ب��دائ��ي ص��ب��اب��ة أم��وت أن��ي ح��زنً��ا ك��ف��ى
أق��ول ف��ك��ي��ف ع��الت��ي ف��أغ��ن��ي��ت ب��ع��ل��ٍة ج��ئ��ت ج��ئ��ت م��ا إذا وك��ن��ت

تبكي الجارية فقامت فشقها، األرض بالقربة ورضب رصخة ورصخ الرجل فطرب
من أكره ملا وعرضتني بحاجتك أسعفتك ريحانة، أبا يا منك جزائي هذا ما وقالت:
فنزع سوق إىل فتبعته بيدها وأخذ دونك، دخلت عيلَّ املصيبة فإن تغتمي ال قال: موايلَّ،
رجل به فاجتاز إليها، دفعها قربة بثمنها واشرتى وباعها بيديه مسترتًا الشملة عنه
من أحسبك ريحانة أبا يا فقال: قصته عرف حالته وإىل إليه نظر فلما الطالبية، من
(البقرة: ُمْهتَِديَن﴾ َكانُوا َوَما تَِّجاَرتُُهْم َرِبَحت ﴿َفَما فيهم: — تعاىل — هللا قال الذين
* ِعبَاِد ْ ﴿َفبَرشِّ فيهم: — تعاىل — هللا قال الذين من ولكني صاحبي، يا ال فقال: ،(١٦



اق الُعشَّ نوادر

وأمر العلوي منه فضحك ،(١٨ ،١٧ (الزمر: أَْحَسنَُه﴾ َفيَتَِّبُعوَن اْلَقْوَل يَْستَِمُعوَن الَِّذيَن
وخلعة. درهم بألف له
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عريبواليزيدي

رأتني فلما هودج، يف عريب فرأيت الروم بالد إىل املأمون مع خرجنا اليزيدي: قال
فأنشدتها: لحنًا، فيه أسمع حتى نعم فقلت: شعًرا، أنشدني يزيدي، يا قالت:

ال��ب��رِق ل��م��ع��ان رأي��ت إذا ال��خ��ف��ِق دوام م��ن ب��ق��ل��ب��ي م��اذا
األف��ق ب��ذاك أه��وى م��ن ألن دم��ش��ق أو األردن ق��ب��ل م��ن

تنفس وهللا هذا لها: فقلت منه، تقصفت قد ضلوعها أن ظننت تنفًسا فتنفست
نظرت لقد وهللا ناٍد، كل يف معشوقة أنا بل عاشق أنا عاجز، يا اسكت فقالت: عاشق،

املجلس. ذا يف مريبة نظرة





حامد بن عريبوحممد

من يخرجان كادا مفرًطا وجًدا بها يجد وكان خصام حامد بن ومحمد عريب بني وقع
فقالت يوًما فلقيته الحب، من عنده لها كما منه قلبها يف وكان القطيعة، إىل رشهما
بديًال، استبدل فقالت: لوعة، وأشد كان مما وهللا أشقى قال: محمد؟ يا قلبك كيف له:
وما فقال: تعبك، إذن طال لقد فقالت: لفعلت، بالخيال البلوى كانت لو لها: فقال

األحنف: بن العباس قول سمعت أما مكرًها، أصرب يكون

ال��ي��اِس ف��ي راح��ٍة م��ن ل��ه خ��ي��ر ال��ه��وى ب��ذي ال��رج��اء م��ع ي��ك��ون ت��ع��ب
ال��ن��اس ك��ب��ع��ض ع��ن��دي ول��ك��ن��ت��م ع��ات��ب��ت��ك��م ل��م��ا ك��رام��ت��ك��م ل��وال

عليه كانا ما إىل وعادا واصطلحا وعاتبته واعتذرت عيناها ذرفت ذلك سمعت فلما
املعارشة. وحسن املودة صدق من

عىل أخاف إني يقول: إليها فأرسل تستزيره، عامر ابن إىل يوًما عريب وكتبت
إليه: فكتبت نفيس،

ت��ج��س��ر ال أن��ك وت��زع��م ت��ح��ذُر م��ا ت��ح��ذر ك��ن��ت إذا
ي��ق��در ال ل��ق��ائ��ك وي��وم ص��ب��وت��ي ع��ل��ى أق��ي��م ل��ي ف��م��ا

إليه فكتبت يشء، يف يعاتبها إليها وأرسل وقته من إليها سار الرقعة قرأ فلما
البيتني: هذين إليه فكتبت يقبل، فلم تعتذر،



اق الُعشَّ نوادر

ت��ش��ع��ُر وم��ا ج��س��م��ي وأب��ل��ي��ت ت��ع��ذُر وم��ا ع��ذري ت��ب��ي��ن��ت
ي��ف��ت��ر ال ال��ع��ي��ن م��ن ودم��ع��ي وخ��ل��ي��ت��ن��ي ال��س��رور أل��ف��ت

عما عفوها ومستجديًا مستسمًحا إليها وسعى عيناه ذرفت البيتني عىل اطلع فلما
منه. وقع
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رسعاشقة

هي إذا عليها دخلنا فلما حسناء، غادة إىل املدينة أهل من فتى دعاني أحدهم: قال
باملزاح نبسطها فجعلنا وسكوت، وسهو وجه انخراط بها وإذا وجًها، الناس أحسن
من وطائًفا لهياًما بها إن وهللا نفيس: يف فقلت تكتمه، ما ذلك من ويمنعها والكالم
ودوام الذكر، برح فقالت: بك؟ الذي ما تصدقيني باهلل فقلت: عليها فأقبلت الحب،
أدب ذا كنت فإن لك، وصفت ما يرى والذي سار، من إىل وتشوق النهار، وخلو الفكر،
كما العطب، عىل أرشف قد من لدواء الطلب يف واجتهدت الكرب، ذي عن العتب رصمت

الشاعر: قال

ب��ت��ارِك ال��ح��ب��ي��ب ل��ت��ذك��ار ف��ل��س��ت ال��م��ه��ال��ِك ح��وض ال��ت��ذك��ار س��ي��وردن��ي
ب��م��ال��ك اإلل��ه ي��ق��ض��ي ل��م��ا ول��س��ت ص��ب��اب��ًة أم��وت أن إال ال��ل��ه أب��ى
ال��ن��ي��ازك ص��دور ف��رًدا وخ��ل��ف��ن��ي ال��ن��وى ب��ي ش��ط��ت ح��ي��ن ب��ق��ل��ب��ي ك��أن
ال��م��س��ال��ك س��ب��ل واس��ت��د ال��ن��وى ل��ب��ع��د وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي األخ��ب��ار ت��ق��ط��ع��ت

فداءك، هللا جعلني فقلت: الحسن، بلفظها تسلبه أن عقيل عىل خفت لقد فوهللا قال:
بغريه تسليت فلو لكثري، الناس إن فوهللا منك، هذا يستحق أرى ما إىل صريك الذي وهو

أحدهم: قال فقد يخف، أو يسكن بك ما فلعل

ف��اس��ت��م��رت ص��ب��ره��ا ن��ف��س��ي وأل��زم��ت ت��ول��ت ل��م��ا ال��ل��ذات ع��ل��ى ص��ب��رت
ت��س��ل��ت وإال ت��اق��ت أط��م��ع��ت ف��إن ال��ف��ت��ى ي��ج��ع��ل��ه��ا ح��ي��ن إال ال��ن��ف��س وم��ا



اق الُعشَّ نوادر

امللوح: بن قيس قال كما فكنت ذلك، رمت لقد وهللا فقالت: عيلَّ فأقبلت

أه��ِل وال ب��م��اٍل ل��ي��ل��ى ع��ن ي��س��ل ول��م ف��ؤاده ج��م��اًح��ا إال أب��ى ول��م��ا
ت��س��ل��ي وال ب��ل��ي��ل��ي ت��غ��ري ب��ه��ا ت��س��ل��ى ال��ت��ي ف��إذا غ��ي��ره��ا ب��أخ��رى ت��س��ل��ى

كشكلها وال كمنطقها رأيت وما محاورتها، عن حججها بتواتر وهللا فأسكتتني
خلقها. وكمال وأدبها
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عبدة وحمبوبته برد بن بشار

امرأة كالم سمع إذ يحرضنه النساء وكان يوم ذات مجلسه يف برد بن بشار كان بينما
تكلمت فإذا امرأة علقت قد إني فقال: بغالمه فدعا ألفاظها، وحسن نغمها أشجاه
لها أني وأعلمها فاتبعها أهله وانرصف املجلس انقىض فإذا واعرفها، هي َمن فانظر

فيها: قلتها أني وعرفها األبيات هذه وأنشدها محب،

ك��ان��ا م��ا ال��ق��ل��ب ت��وف��ي ك��ال��ع��ي��ن األذن ل��ه��م ف��ق��ل��ت ت��ه��ذي ت��رى ال ب��م��ن ق��ال��وا
وري��ح��ان��ا روًح��ا ب��ل��ق��ي��ان��ه��ا ي��ل��ق��ى ب��ج��اري��ة م��ش��غ��وف أول ك��ن��ت م��ا
أح��ي��ان��ا ال��ع��ي��ن ق��ب��ل ت��ع��ش��ق واألذن ع��اش��ق��ة ال��ح��ي ل��ب��ع��ض أذن��ي ق��وم ي��ا

عنده فيأكلن يصحبنها نسوة مع تزوره وكانت لها فهشت األبيات الغالم فأبلغها
فيها: فقال نفسها، يف تطمعه وال وينشدها يحدثها أن بعد وينرصفن ويرشبن

أث��ُر ح��ب��ه��ا م��ن ب��ه ف��أض��ح��ى ق��ل��ب��ي ت��ع��ل��ق��ه��ا إذ ك��ع��ب ب��ن ع��ق��ي��ل ق��ال��ت
ال��ب��ص��ر ي��َر ل��م م��ا ي��رى ال��ف��ؤاد إن ل��ه��م ف��ق��ل��ت ت��ه��ذي ت��ره��ا ول��م أنَّ��ى
ص��در ل��ه يُ��رج��ى وال ِورًدا ي��ق��ض ل��م م��ج��ت��ن��بً��ا ال��ح��ّران ك��ال��ح��ائ��م أص��ب��ح��ت

يقول: فأنشد حبها، يف يلومونه األصدقاء بعض فصار

ق��ل��ب��ي م��خ��ال��ف��ة ف��ي��ه��ا ق��ل��وب��ه��م م��ع��ش��ر ع��ب��دة ح��ب ف��ي ي��زه��دن��ي
ال��ح��ب ذو ي��ب��ص��ر ب��ال��ع��ي��ن ال ف��ب��ال��ق��ل��ب وارت��ض��ى اخ��ت��ار وم��ا ق��ل��ب��ي دع��وا ف��ق��ل��ت



اق الُعشَّ نوادر

ال��ق��ل��ب م��ن إال األذن��ان ت��س��م��ع وال ال��ه��وى م��وض��ع ف��ي ال��ع��ي��ن��ان ت��ب��ص��ر ف��م��ا
ال��ص��ب وال��ع��اش��ق ال��ع��ش��ق ب��ي��ن وأّل��ف ال��ص��ب��ا دع��ا ح��س��ن ك��ل إال ال��ح��س��ن وم��ا
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عثام ابن سمعه ما

النفس، ذاهب حزينًا باكيًا فوجدته عثام بن عيل عىل يوًما دخلت الواسطي: حبيب قال
مصفًدا مجنونًا فرأيت بالخريبة مررت أني اعلم فقال: دهاه، عما وسألته ذلك فأنكرت

ويقول: الرتاب يف يتمرغ الحديد يف

ي��ص��ن��ُع ب��ال��ن��اس ك��ان م��اذا ف��ي��ع��رف م��رة ي��ع��ش��ق ال��ح��ب أنَّ ل��ي��ت أال
أج��زع أح��اول��ه إن م��ن��ي ول��ل��ص��ب��ر ه��ال��ك إن��ك ب��ال��ص��ب��ر ف��ز ي��ق��ول��ون





املجنون غورك

والصبيان قصري حبل عنقه ويف املجنون غورك لقيت فرحان: بن محمد بكر أبو قال
صف قال: العذاب، بأشد قلت: جهنم؟ أهل هللا يُعذِّب بَم بكر أبا يا يل: فقال يقودونه،
فإذا ثوبه رفع ثم عذابه، من أشد يف أنا قال: العاملني؟ رب عذاب يصف وَمن قلت: يل،

يل: فقال العظام، دقيق الجسم ناحل هو

ق��ل��ب وال ج��س��م ل��ي ي��ب��ق ل��م ال��ح��ب ف��ع��ل م��ا إل��ى ان��ظ��ر
وال��ع��ت��ب ال��ه��ج��ران ش��أن��ه��ا م��ن ي��زل ل��م م��ن ح��ب ج��س��م��ي أن��ح��ل
وال��ح��ج��ب األس��ت��ار دون��ه��ا م��ن م��ن ح��ب ع��ن أغ��ن��ان��ي ك��ان م��ا





والشاب األسدي أبو

فسألته بالحديد، مكبًال الهيئة حسن شابٍّا فوجدت هرقل دير دخلت األسدي: أبو قال
فأنشد: أمره، عن

ال��ح��ُب ف��أرخ��ص��ه غ��اٍل ودم��ي دم��ي ب��ن��ظ��رت��ي ف��اس��ت��ح��ل��ت إل��ي��ه��ا ن��ظ��رت
ال��ع��ج��ب داخ��ل��ه��ا ه��ذي��ن ف��م��ن رخ��ي��ًص��ا دم��ي ورأي��ت ل��ه��ا ح��ب��ي ف��ي وغ��ال��ي��ت





الصقيل الوجه األعرايبوذات الغصن أبو

الصقيل ينادون: قوًما سمعت بقباء مررت فلما ا، حاجٍّ خرجت األعرابي: الغصن أبو قال
ألقت بالحدق رميناها فلما صقيل، سيف وجهها كأن جارية فإذا فنظرت الصقيل،

تقول: أنشأت ثم منها، أحسن رأيت ما فوهللا وتبسمت، وجهها عن الربقع

ال��م��ن��اظ��ُر أت��ع��ب��ت��ك ي��وًم��ا ل��ق��ل��ب��ك رائ��ًدا ط��رف��ك أرس��ل��ت م��ت��ى وك��ن��ت
ص��اب��ُر أن��ت ب��ع��ض��ه ع��ن وال ع��ل��ي��ه ق��ادٌر أن��ت ك��ل��ه ال ال��ذي رأي��ت





واجلارية أيبداود ابن

فقال: فأعجبته جارية داود أبي ابن اعرتض ربيع: بن سلم قال

ح��ي��ران��ا ص��ار ح��ت��ى ُح��بِّ��ك ط��ول م��ن س��ق��ٌم ��ُه َش��فَّ م��ن ف��ي ت��ق��ول��ي��ن م��اذا

فأجابته:

إح��س��ان��ا أول��ي��ن��اه ال��ص��ب��اب��ة ج��ه��د ب��ه أض��رَّ ق��د م��ح��بٍّ��ا رأي��ن��ا إذا





زهريولبنى احلارثبن

عرض يف بهم فأوسع والقنص الصيد إىل له خالن مع زهري بن الحارث يوم ذات خرج
فانتهى أثرها، يف فجدَّ الرب ذلك يف غزالة له فالحت اليعمودية، إىل وصلوا حتى الفالة
بديعة جارية وبينهنَّ الحسان البنات من جماعة شاطئه عىل كبري غدير إىل املسري به
لبنى تُدعى وكانت واالعتدال، الجيد وحسن القد لطافة بني جمعت هالل، كأنها الجمال
الهوى، سلطان عليه واستوىل والجوى العشق عليه غلب الحارث رآها فلما املعتمد، بنت
دعي لطيف: بصوت قال ثم وسلَّم، نحوهنَّ فانثنى البنات بني دخلت قد الغزالة وكانت
استجار فقد الشاب أيها عنك خيل له: فقالت وأذهب، آخذه حتى الكرام بنت يا صيدي
يتقطع وصوت غراًما يخفق بقلب تتكلم لبنى وكانت وزمامنا، عهدنا وأعطيناه بنا
عبس، بني سيد زهري بن الحارث قال: الكريم؟ اسمك ما له: قالت ثم وهياًما، لوعة
فرط من فؤاده اشتعل وقد وسار ودعهنَّ الزمان من ساعة وبعد الفتى، ِنْعَم فقالت:

فأنشد: بالشعر لسانه باح الشوق به زاد وملا النار، بلهيب الحب

ح��ام��ل��ه أن��ا م��ا ف��وق ح��م��ل��ون��ي ف��ق��د دون��ه ح��لَّ وم��ن ال��وادي ع��ل��ى س��الم��ي
ح��ب��ائ��ل��ه ف��ؤادي ص��ادت وق��د ف��ع��دت ظ��ب��ي��ة ال��ص��ي��د م��ن أب��غ��ي ب��ه م��ررت
وم��راج��ل��ه ال��ه��وى ن��ار ع��ل��ى وج��س��م��ي أرض��ه س��ك��ان ع��ن��د ق��ل��ب��ي وأب��ق��ي��ت
وب��الب��ل��ه ع��ن��دك��م ف��ؤادي ف��إن أه��ل��ه ن��ح��و م��ض��ى ق��د ج��س��م��ي ي��ك ف��إن
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وتباريح السهاد بني أرًقا ليله فبات مساءً، البيت وصل حتى البيداء يقطع زال وما
ووكل الحب قاتل من فيه أصبح وما جرى بما خادمته أخرب الصباح أصبح وملا الغرام،
عليها، فدلوها عنها فسألت أحيائها إىل وذهبت وطاعة، سمًعا فقالت: األمر، تدبري إليها
فلما والغرام، الحب من فيه هو وما الحارث بحديث ا رسٍّ وحدثتها بالها هدأ رأتها فلما
به تجمعيني أن رأيت إن لها: وقالت وغرامها بوجدها أعلمتها كالمها لبنى سمعت
من يطري فكاد الحارث فأعلمت وذهبت وكرامة، حبٍّا فقالت: الغدير، شاطئ عىل الليلة
أشجانه وهاجت حبه زاد رآها فلما الغدير، إىل فوره من سار املساء أمىس وملا الفرح،

فأنشد:

ب��اِك وال��م��ت��ي��م ي��خ��ف��ق وال��ق��ل��ب ه��واِك أس��ي��ر ل��ب��ن��ى ي��ا أص��ب��ح��ت
األف��الِك م��راق��ب ال��ن��ج��وم أرع��ى س��اه��ًرا ه��واك م��ن أس��ه��ى ب��ت ق��د
ب��ل��ق��اِك ف��ام��ن��ن��ي ح��ب��ك ف��رط م��ن م��غ��رًم��ا ن��ح��ي��ًال ل��ب��ن��ى ي��ا أص��ب��ح��ت
ل��والِك م��ت��ص��رًف��ا ح��اك��ًم��ا ب��ي ال��ه��وى أم��س��ى ل��م��ا ل��ب��ن��ى ي��ا ل��والك
ع��ي��ن��اِك م��ن ال��ك��ح��ل ق��ل��ب��ي ف��اص��ط��اد أرض��ك��م ف��ي ال��ظ��ب��ا أص��ط��اد ج��ئ��ت ق��د
ه��واِك ق��ت��ي��ل أن��ي وت��ي��ق��ن��ي ال��ه��وى ش��رع واح��ف��ظ��ي ع��ه��ودي ف��ارع��ْي
ب��اإلش��راِك ال��ح��ب رم��ان��ي ف��ل��ق��د ال��ض��ح��ى ش��م��س ي��ا ع��ل��ي��ك ال��س��الم م��ن��ي
ت��رع��اِك ف��م��ه��ج��ت��ي ال��ع��ه��ود وارع��ي وت��ع��ط��ف��ي واس��ل��م��ي ودوم��ي واب��ق��ي

الحب عىل متعاهدين فافرتقا الصباح أصبح أن إىل ونجوى شكوى بني زال فما
يوم ذات إىل املكان ذاك يف األشواق وبث االجتماع من الحال هذه عىل وداما والوالء،
السبب عن فسأل لبنى، أمر يف وارتاب االنذهال غاية فذُهل أحًدا ير فلم الحارث ذهب
يكنه وما عندها ما ليعلم عنها يسأل فأرسل قريبة، بلدة إىل ساروا إنهم له: فقيل
بلغ فلما إليه، تعود قريبًا وأنها عنها رغًما إال كان ما ذلك إن له: فكتبت فؤادها،
به اجتمعت فلما الحبيب، لقاء ينتظر وصار باله هدأ به ما وقرأ الكتاب ذاك الحارث

فأنشدت: عندها بما وباحت وتنهدت فؤادها خفق لبنى

ال��ع��ي��وِن س��واد م��ع ال��ق��ل��ب م��ه��ج ل��ف��رش��ن��ا م��ج��ي��ئ��ك��م ع��ل��م��ن��ا ل��و
ال��ج��ف��ون ف��وق ال��م��س��ي��ر ل��ي��ك��ون ل��ل��ق��اك��م خ��دودن��ا وب��س��ط��ن��ا

حياتهما. آخر إىل الحب هذا عىل وداما
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امللك عبد بن وعصمة الرمة ذو

وإذا الحي بيوت عىل أرشفنا حتى ورسنا الرمة ذي مع ركبت امللك: عبد بن عصمة قال
ثم وسلمنا فدنونا وجئنا مية، إىل النساء فعرضن الرمة ذا فعزمت ناحية مية ببيت
ثوب وعليها صفرة، يغمرها بيضاء الشعر، واردة أملود، جارية هي فإذا نتحدث، قعدنا
: فأنشدتهنَّ عصمة، يا أنشدهن فقال: الرمة، ذا يا أنشدنا فقلن: أخرض، وطاق أصفر

ذوائ��ب��ه ت��م��ي��ل أث��ل أو ال��ن��خ��ل ذرى ك��أن��ه��ا م��ي أظ��ع��ان إل��ى ن��ظ��رت
س��واك��ب��ه ع��ل��ي��ه ن��م��ت ب��م��غ��رورق ك��ات��ٌم وال��ص��در ال��ع��ي��ن��ان ف��أع��رب��ت
وم��ع��ائ��ب��ه أس��راره��ا ح��وائ��ل��ه��ا ي��ح��ل ول��م ال��ف��راق ح��ال وام��ق ب��ك��ى

يف مضيت ثم متكرهة، مية إيلَّ فنظرت فليحل، اآلن لكن : منهنَّ ظريفة فقالت
قوله: إىل انتهيت حتى القصيدة

غ��رائ��ب��ه ج��م��ي��ًع��ا واف��ت��ه ال��ق��ل��ب ع��ل��ى س��وارح م��ي ح��ب م��ن س��رح��ت إذا

ذو فتنفس له. وهنيئًا أصحبه ما مية: قالت هللا، قاتلك قتلته الظريفة: فقالت
قوله: إىل انتهيت حتى فيها ومضيت انصدع، قد فؤاده أن معه ظننت تنفًسا الرمة

ك��اذب��ه أن��ا ال��ذي إال ل��ه��ا أق��ول ال��ذي م��ا م��ي��ة ب��ال��ل��ه ح��ل��ف��ت وق��د
أح��ارب��ه ع��دوٌّ أرض��ي ف��ي زال وال أرى ال ح��ي��ث م��ن ال��ل��ه ف��رم��ان��ي إذن
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قوله: إىل انتهيت حتى القصيدة يف ومضيت هللا، عواقب خف فقالت: إليه، فالتفتت

س��ال��ب��ه ال��ث��وب ن��ض��ا أو م��ن��ه��ا ال��وج��ه ل��ك ب��دا أو م��ي��ة ال��ق��ول راج��ع��ت��ك إذا
ج��اذب��ه ت��ع��ل��ل خ��ل��ٍق وم��ن رخ��ي��ٍم وم��ن��ط��ٍق أث��ي��ٍل خ��دٍّ م��ن ل��ك ف��ي��ا

ينصف بأن لك فمن منها، الوجه لك بدا وقد راجعتك فقد هذه أما الظريفة: فقالت
تحدثن ثم به، تجيبني ما أنكر ما هللا قاتلك فقالت: إليها ميَّة فالتفتت سالبه؟ الدرع
دخلت األبيات وصلنا فلما بنا، سارت ثم شأنًا. لهذين إن للنساء: الظريفة فقالت ساعة،
فسألته سيفه، نصل بها حىلَّ لطيفة قالئد ومعه قادًما به فإذا أنتظر فلبثت الرمة، بذي

وهللا. منها هي فقال: عنها،
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الدمشقي اخلياطوأبوحممد عثرية أبو

بأحياء يزهر والقمر املستعني فتنة أيام ليلة ذات مررت الدمشقي: محمد أبو قال
قال: الكريم؟ اسمك ما له: فقلت أحمر، إزار يف موشح جليل بشيخ أنا فإذا الشام،
ميدان، كل غاية يف الفتيان وحاربت كلها زبيدة ابن حروب شهدت الخياط، عثرية أبو
إىل وأومأ سنة عرشين الدار تلك ونزلت شاطر، كل يل وأذعن فاتك، كل يل واعرتف

وأنشد: الصعداء تنفس ثم بغداد. سجن

ت��ن��اُم ال وج��ف��ون م��س��ت��ه��ام ف��ؤاٌد ل��ي
س��ج��اُم ع��ي��ن��ي ع��ل��ى ال��ده��ر آخ��ر ودم��وع
�الُم س� �ال ق� خ��اط��ب��ت��ه ك��ل��م��ا وح��ب��ي��ب
ح��راُم ذاك ل��ي ق��ال زرن��ي ق��ل��ت م��ا ف��إذا

علقته بالبرصة حبيب ويل أبكي ال وكيف قال: يبكيك؟ ما قلت: أفاق فلما بكى، ثم
إىل خرجت صربي عيل فلما سنة، وثالثني ثالثًا عنه غبت ثم سنة، عرشة سبع ابن وهو
ثم منه، أزهى وال منظًرا أحسن وجًها رأيت فما رأيته، حتى شوارعها فطفت البرصة

يقول: أنشأ

س��ه��ده ف��ي م��ع��ذب ك��م��ده ف��ي م��ردد
ج��س��ده ف��ي أس��رع��ه ف��م��ا ال��س��ق��م ب��ه خ��ال
ح��س��ده ذو ض��ره م��ن ب��دا ل��م��ا ي��رح��م��ه

ومىض. ودَّعني ثم





واجلارية الفضل أبو

بني من يخرج حنينًا سمعت إذ الحجر أمام بالطواف كنت بينما الفضل: أبو قال
يقول: وقائًال األستار

ال��ع��ه��د ل��ل��ن��اق��ض ال��ل��ه ع��ه��د ك��ان وال ج��ه��ده ال��ود ي��ح��ف��ظ ع��م��ن ال��ل��ه ع��ف��ا
خ��دي ل��ه وض��ع��ت م��ن م��ع ل��ي��ج��م��ع��ن��ي ل��ي��ل��ًة خ��دي األس��ت��ار ع��ل��ى وض��ع��ت

يا فقلت: غمامة، عنها تجلت الشمس كأنها منفردة جارية فإذا األستار فرفعت
وجهها فسرتت إياها. حرمك ما والبكاء التصدع هذا مع الجنة هللا سألت لو هذه،
إىل فقرية إني وهللا أما والنجوى، الوالية يهتك ولم فسوَّى خلق من سبحان وقالت:
عني ولت ثم عفوه. عىل واتكاًال فضله رجاء عندي األمرين أكرب سألته وقد ربي، رحمة

منطقها. فصيح من فعجبت





بنجندبوجارية مسلم

العقيق من نازالت نسوة فلقينا العقيق إىل يل صديق مع خرجت جندب: بن مسلم قال
بن يا يل: قال صديقي رآها فلما العينني، خضابية جارية وفيهنَّ وشارة جمال لهن
بن مسلم أبي قول وأنشد عني، بعد أثًرا تطلب فال ثيابها، يف وهللا أبيك دم الكرام،

جندب:

ث��ائ��ر ال��ي��وم ل��ه م��ن��ك��م ف��ه��ل ق��ت��ي��ل أخ��وك��م ه��ذا ال��ل��ه ع��ب��اد ي��ا أال
س��اح��ر وال��ط��رف ال��ع��ي��ن ج��ف��ن م��ري��ض��ة م��ل��ي��ح��ة ك��ل م��ت إن ب��دم��ي خ��ذوا

أباك، واحتسب نفسك فاغتنم قالت: نعم. قلت: جندب؟ ابن أنت الجارية: يل فقالت
يُفدى. ال وأسرينا يُودى ال قتيلنا فإن





اخلزاميومي املهلهل أبو

فُدفعت الرمة، ذي صاحبة مي عن فسألت الدهناء إىل ارتحلت الخزامي: مهلهل أبو قال
مي. أنا ها فقالت: مي؟ منزل أين وقلت: عليها فسلَّمت هيفاء عجوز فيها خيمة إىل
ثم بعذره. سأقوم فإني تعجب، ال قالت: فيك. قوله وكثرة الرمة ذي من عجبًا فقلت:
أسفرت فلما أسفري، لها: فقالت برقع. عليها ناهدة جارية الخيمة من فخرجت نادت
وكل هذه، سن يف وأنا الرمة ذو علقني فقالت: وجمالها. حسنها من رأيت ملا تحريت

وانرصفت. وهللا، عذرته قلت: البالء، إىل جديد





والفتاة النطاح بن بكر

والهجران: الصد ألفت حسناء غادة يف النطاح بن بكر قال

أغ��م��ض��ا أو ال��ع��ي��ن ج��ف��ن ف��ج��ف ب��ال��رض��ا ك��ت��ب��ت ل��و ض��ره��ا م��ا
ق��ض��ى ق��د ل��و ي��ن��دم ع��اش��ق ف��ي ع��ن��ده��ا م��ردودة ش��ف��اع��ة
م��ض��ى ق��د م��ا م��ث��ل م��ن��ه��ا ت��م��ل أن��ه��ا ف��اع��ل��م��ي ص��ب��ًرا ن��ف��س ي��ا
أم��رض��ا ألن إال ب��ل��ح��ظ��ة ق��ات��ل��ي م��ن األج��ف��ان ت��م��رِض ل��م





اجلوزيوزوجته ابن

طلقها أن فاتفق شديًدا، حبٍّا يحبها وكان الصبا، نسيم تسمى زوجة الجوزي البن كان
كان مجلًسا األيام بعض يف فحرضت التلف، عىل به يرشف كاد وهيام قلق له فحصل
وبينها بينه فحالتا أمامه وجلستا امرأتان جاءت أن فحدث واستبرش، بها فُرسَّ فيه

فأنشد:

ن��س��ي��م��ه��ا إل��يَّ ي��خ��ل��ص ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م خ��ل��ي��ا ب��ال��ل��ه ن��ع��م��ان ج��ب��ل��ي أي��ا





ورد وحمبوبته أنسالوجود

والكمال، البهجة يف فائقة والجمال، الحسن يف بديعة ابنة الوزراء ألحد كان أنه ُحكي
فؤادها لرقة األشعار رقائق وسماع املنادمة تهوى وكانت كامل، وأدب وافر عقل ذات
عىل نظرها وقع قرصها شباك من تنظر يوًما كانت فبينما وظرفها، أخالقها ولطف
وعدمت قلبها يف حبه فوقع الشمائل، حسن الطلعة، بهي السن، ضاحك الوجه، نري شاب
القرص شباك يف فرآها رأسه فرفع يدها، يف كانت بتفاحة للحال فرمته هواه، يف صربها

الخاطر. مشغول بعشقها وهو إال طرفه إليها يرُن فلم البدر، كأنها
اسمه إن لها: فقالت تعرفه، وكانت اسمه عن جاريتها سألت القرص عن بَُعَد فلما
من عراها وما حالها فيها رشحت رقعة له فكتبت مكانه. تعرف وإنها الوجود، أنس
يف كتب قرأها فلما له، فأعطتها إليه بها وسارت الرقعة الجارية فأخذت وغرامه، حبه

األبيات: هذه أسفلها

ي��ت��رج��ُم ه��واي ع��ن ح��ال��ي ول��ك��ن وأك��ت��ُم ال��غ��رام ف��ي ق��ل��ب��ي أع��ل��ل
ف��ي��ف��ه��م ال��ع��زول ح��ال��ي ي��رى ل��ئ��ال ب��م��ق��ل��ت��ي ج��رح ق��ل��ت دم��ع��ي ف��اض ف��ل��و
م��ت��ي��م وال��ف��ؤاد ص��بً��ا ف��أص��ب��ح��ت ال��ه��وى م��ا أع��رف ل��س��ت خ��ل��يٍّ��ا وك��ن��ت
وت��رح��م��وا ت��رق��وا ك��ي ووج��دي غ��رام��ي ب��ه��ا أش��ت��ك��ي ق��ص��ت��ي إل��ي��ك��م رف��ع��ت
ت��ت��رج��م إل��ي��ك��م م��ن��ك��م ب��ي ح��ل ب��م��ا ل��ع��ل��ه��ا ع��ي��ن��ي دم��ع م��ن وس��ط��رت��ه��ا
ت��خ��دم وال��ك��واك��ب ع��ب��د ال��ب��در ل��ه م��ب��رق��ًع��ا ب��ال��ج��م��ال وج��ًه��ا ال��ل��ه رع��ى
ت��ع��ل��م ع��ط��ًف��ا األغ��ص��ان م��ي��ل��ه��ا وم��ن م��ث��ي��ل��ه��ا رأي��ت م��ا ذات ح��س��ن ع��ل��ى
م��ع��ظ��م ال��وص��ال إن زي��ارت��ن��ا م��ش��ق��ة ح��م��ل غ��ي��ر م��ن وأس��أل��ك��م
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ج��ه��م وال��ص��دود م��ن��ي ال��وص��ل ف��ل��ي ت��ق��ب��ل��ون��ه��ا ع��س��ى روح��ي ل��ك��م وه��ب��ت

منها هاج الكتاب ذاك قرأت فلما سيدتها، إىل وأعطته الكتاب الجارية فأخذت
تقول: له وكتبت والغرام الوجد

ب��ن��ا ت��ح��ظ��ى ال��ه��وى ف��ي ل��ع��ل��ك اص��ب��ر ب��ج��م��ال��ن��ا ق��ل��ب��ه ت��ع��ل��ق م��ن ي��ا
ف��ؤادن��ا أص��اب م��ا ق��ل��ب��ك وأص��اب ص��ادٌق ح��ب��ك أن ع��ل��م��ن��ا ل��م��ا
ح��ج��اب��ن��ا م��ن ال��وص��ل م��ن��ع ل��ك��ن م��ث��ل��ه وص��ًال ال��وص��ل ف��وق زدن��اك
أح��ش��ائ��ن��ا ف��ي ال��ن��ي��ران ت��ت��وق��د ال��ه��وى ف��رط م��ن ال��ل��ي��ل ت��ج��ل��ى وإذا
أج��س��ام��ن��ا ف��ي ال��ت��ب��ري��ح ب��رح ق��د ورب��م��ا ال��ج��ن��وب م��ض��اج��ع��ن��ا وج��ف��ت
أس��ت��ارن��ا م��ن ال��م��س��ب��ول ت��رف��ع��وا ال ال��ه��وى ك��ت��م ال��ه��وى ش��رع ف��ي ال��ف��رض

من وخرجت فأخذته الخادمة، إىل وأعطته الكتاب طوت شعرها من فرغت فلما
منه انزعجت وقد الحمام، إىل فقالت: تذهبني؟ أين لها: وقال الحاجب فصادفها عندها،
وقع الجهة تلك من يميش الخدم بعض كان فبينما انتباه، دون الورقة منها فوقعت
الغيظ منه هاج فحواها وفهم قرأها فلما الوزير، إىل وقدمها فأخذها الورقة عىل نظره
لها مكان وأخذ بإبعادها الخدم بعض أمر ثم مندًدا، الئًما ورد بنته إىل وجاء والغضب
األبيات هذه ذهابها قبل وكتبت القلق منها زاد بذلك علمت فلما الربية، يف بعيًدا يكون

حجرتها: باب عىل

ي��ح��ي��ي��ن��ا ب��إش��اراٍت م��س��ل��ًم��ا ض��ح��ى ال��ح��ب��ي��ب م��رَّ إن دار ي��ا ب��ال��ل��ه
أم��س��ي��ن��ا أي��ن ي��دري ل��ي��س ألن��ه ع��ط��ًرا زاك��يً��ا س��الًم��ا م��ن��ا أه��دي��ه
م��س��ت��خ��ف��ي��ن��ا س��ري��ًع��ا ب��ي م��ض��وا ل��م��ا ب��ن��ا ال��رح��ي��ل أي��ن إل��ى أدري ول��س��ت
وت��ن��ع��ي��ن��ا ت��ب��اك��ي��ن��ا ال��غ��ص��ون ع��ل��ى ع��ك��ف��ت ق��د األي��ك وط��ي��ر ل��ي��ل ج��ن��ح ف��ي
ال��م��ح��ب��ي��ن��ا ب��ي��ن م��ا ال��ت��ف��رق م��ن وأح��رب��ا ال��ح��ال ل��س��ان ع��ن��ه��ا وق��ال
ي��س��ق��ي��ن��ا ب��ال��ق��ه��ر ص��رف��ه��ا م��ن وال��ده��ر م��ل��ئ��ت ق��د ال��ب��ع��د ك��ؤوس رأي��ت ل��م��ا
ي��س��ل��ي��ن��ا ال��ص��ب��ر ل��ي��س اآلن وع��ن��ك��م م��ع��ت��ذًرا ال��ص��ب��ر ب��ج��م��ي��ل م��زج��ت��ه��ا
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ورد ومحبوبته الوجود أنس

مكان إىل وصلوا حتى القفار يقطعون بها وساروا ركبت شعرها من فرغت فلما
أظلم فلما الخدم، بعض بها ووكلوا هناك خيمة لها فنصبوا نهر، شاطئ أمام منفرد
تقول: وأنشدت العربات فسكبت الحبيب، أطالل فارقت وكيف حالها تذكرت الظالم

األل��ِم م��ن ع��ن��دي م��ا ح��رَّك وال��ش��وق ب��ال��س��ق��م ال��وج��د وه��اج ال��ظ��الم ج��ن
ال��ع��دم ح��ال��ة ف��ي ص��ي��رن��ي وال��ف��ك��ر س��ك��ن��ت ق��د األح��ش��اء ف��ي ال��ب��ي��ن ول��وع��ة
م��ك��ت��ت��م أي ب��س��ر ب��اح وال��دم��ع أح��رق��ن��ي وال��ش��وق أق��ل��ق��ن��ي وال��وج��د
أل��م��ي وم��ن س��ق��م��ي وم��ن ع��ودي رق م��ن أع��رف��ه��ا ال��ع��ش��ق ف��ي ح��ال��ة ل��ي ول��ي��س
ن��ق��م ف��ي األك��ب��اد ح��ره��ا ل��ظ��ى وم��ن س��ع��رت ق��د ال��ن��ي��ران م��ن ق��ل��ب��ي ج��ح��ي��م
ن��دم��ي وي��ا ق��ه��ري ف��ي��ا ال��ف��راق ي��وم أودع��ه��م أن ن��ف��س��ي أم��ل��ك ك��ن��ت م��ا
ب��ال��ق��ل��م خ��ط م��ا ع��ل��ى ص��ب��رت أن��ي وك��ف��ى ب��ي ح��ل م��ا ي��ب��ل��غ��ه��م م��ن ي��ا
ال��ق��س��م م��ب��رورة ال��ه��وى ش��رع ي��م��ي��ن أب��ًدا ال��ه��وى ف��ي ع��ن��ه��م ح��ل��ت ال أق��س��م��ت
أن��م ل��م ف��ي��ك أن��ي ب��ع��ل��م��ك واش��ه��د م��خ��ب��ره��م األح��ب��اب ع��ل��ى س��ل��م ل��ي��ل ي��ا

ثاني إىل صرب ورد محبوبته إىل وإرسالها األبيات كتابة بعد فإنه الوجود أنس أما
كتبت ما عىل وأطلعته بالخرب فأعلمته الخادمة عنها فسأل أبياتها، وقصد فقام األيام
القفار عرض يف وسار والقلق الوجد منه زاد األبيات تلك قرأ فلما الباب، عىل أبيات من
سائر هو فبينما مكانها، إىل أهداه رجًال رأى أن إىل كالم، له يلذ وال سمري إىل يرتاح ال

وأنشد: الغرام العج منه فهاج األيك حمام عىل نظره وقع حبيبته إىل

ال��غ��رام أه��ل م��ن ال��ع��ش��اق أخ��ا ي��ا ال��س��الم أق��ري��ك األي��ك ح��م��ام ي��ا
ال��ح��س��ام ح��د م��ن أق��ط��ع ل��ح��ظ��ه أه��ي��ًف��ا غ��زاًال أه��وى إن��ن��ي
وس��ق��ام ن��ح��ول ج��س��م��ي وع��ال وال��ح��ش��ا ق��ل��ب��ي أح��رق ال��ه��وى ف��ي
ال��م��ن��ام ط��ي��ب م��ن ح��رم��ت م��ا م��ث��ل ح��رم��ت��ُه ق��د ال��زاد ول��ذي��ذ
أق��ام ق��د ع��ن��دي ب��ال��وج��د وال��ه��وى رح��ال وس��ل��وي واص��ط��ب��اري
وال��م��رام وق��ص��دي روح��ي وه��م ب��ع��ده��م م��ن ل��ي ال��ع��ي��ش ي��ه��ن��ا ك��ي��ف
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اق الُعشَّ نوادر

من حافًال موكبًا رأت إذ خيامها حول تخطر كانت بينما فإنها ورد حبيبته أما
جمالها رائق من عجب عليها نظره وقع فلما خطري، أمري وسطه يف فإذا منه فدنت بُعد
فأعلمته بها، ألمَّ وما حالها عن فسألها والهزال، الضعف شدة من فيها رأى ما وهاله
وأرسل أباها فاسرتىض وبعث قلبه لها فرقَّ وآخًرا، أوًال لها جرى وما التمام عىل القصة
محبوبته، خيام من قريبًا صادفوه حتى القليل إال مىض فما الوجود، بأنس يأتي من

وأنشد: صدره إىل فضمها البان كغصن إليه مالت إليها به جاءوا فلما

م��ن��ص��ف��ا ح��ب��ي��ب��ي ل��ي أم��س��ى ح��ي��ث ال��وف��ا ل��ي��الت أح��ي��اله��ا م��ا
ص��ف��ا ق��د ك��أًس��ا م��ن��ه وش��رب��ن��ا أع��الم��ه ل��ن��ا ال��س��ع��د ن��ص��ب
ب��ال��ج��ف��ا ت��ق��ض��ت ول��ي��الٍت األس��ى وت��ش��اك��ي��ن��ا واج��ت��م��ع��ن��ا
س��ل��ف��ا ع��م��ا ال��رح��م��ن وع��ف��ا س��ادت��ي ي��ا م��ض��ى م��ا ون��س��ي��ن��ا

بال. وأهنأ عيش ألذِّ يف مًعا وعاشا
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واجلارية اخلزاعي دعبل

منها، أحسن أَر لم جارية بي مرت إذ الكرخ بباب جالًسا كنت الخزاعي: دعبل قال
عليها برصي وقع فلما بتثنيها، الناظرين وتسبي مشيتها يف تنثني وهي ا، قدٍّ أعدل وال

البيت: بهذا معرًضا فأنشدت ارتحاًال، قلبي من وآنست فؤادي وارتجف بها افتتنت

ان��ق��ب��اض ب��ه ج��ف��ن��ي ون��وم ان��ق��ض��اُض ب��ه��ا ع��ي��ن��ي دم��وع

البيت: بهذا برسعة وأجابتني بوجهها واستدارت إيلَّ فنظرت

ال��م��راُض األع��ي��ن ب��ل��ح��ظ��ه��ا دع��ت��ه ل��م��ن ق��ل��ي��ل وذا

البيت: هذا ثانيًا فأنشدتها منطقها وحسن جوابها برسعة فأدهشتني

م��غ��اُض دم��ع��ه ال��ذي ع��ل��ى ق��ل��ٍب ع��ط��ف ل��م��والت��ي ف��ه��ل

البيت: بهذا توقف غري من برسعة فأجابتني

ق��راُض ب��ي��ن��ن��ا م��ا ف��ال��ود م��ن��ا ال��وداد ت��ه��وى ك��ن��ت إن

بالشعر فعدلت وجهها، من أبهج رأيت وال كالمها، من أحىل قط أذني دخل فما
البيت: هذا لها فقلت بكالمها، وعجبًا لها امتحانًا القافية عن



اق الُعشَّ نوادر

م��ش��ت��اِق إل��ى م��ش��ت��اًق��ا وي��ض��م ب��ت��الق ي��س��رن��ا ال��زم��ان أت��رى

غري من برسعة وأجابتني ثغرها، من أحىل وال فمها من أحسن رأيت فما فتبسمت،
البيت: بهذا توقف

ب��ت��الِق ف��ُس��رَّن��ا ال��زم��ان أن��ت ب��ي��ن��ن��ا ول��ل��ت��ح��ك��م ل��ل��زم��ان م��ا
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الشيباين بنتاجلوهريوجبري بدور

حلقتان له كبري بباب إذا البرصة يف سائًرا كنت بينما الخليعي: منصور بن عيل قال
ناشئ أنني صوت سمعت إذ واقف أنا فينما املكان، هذا عىل أتفرج فوقفت النحاس من
بدر إذ البدر كأنها بيضاء بجارية أنا وإذا قليًال قليًال السرت فرفعت حزين، قلب عن
كأنه وفم رقيقتني وشفتني ناعسني، وجفنني مقرونني، بحاجبني عرش، أربعة ليلة يف
ناظًرا رأتني فلما والرجال، النساء يفتن بما الجمال أنواع حازت وقد سليمان، خاتم
الجارية فقامت الباب. من انظري وقالت: لها، جارية إىل مالت الستارة خالل من إليها
بكوز فجاءت سيدتها فأمرت بي ألم عطش قلت: هنا. وقوفك سبب ما وقالت: إيلَّ وأتت
ثم وقويف. طال حتى إليها النظر أسارق وأنا رشبي يف وأطيل أرشب فجعلت املاء، من
قلت: الوقوف؟ هذا سبب وما سيدتها: فقالت أتكلم، ال صامتًا ودمت الكوز إليها رددت
فهل جزيل، مال ذا كان وقد األيام، عليه تقلبت كيف الدار هذا بصحاب أتفكر إنني
إن فقالت: بسببه فأخربيني وجهك، يف تغريًا أرى فإني قلت: نعم. قالت: أوالًدا؟ خلف
بن عيل أنا لها: فقلت اسمك؟ هو ما فأخربني رسنا لك كشفنا األرسار أهل من كنت
عىل من نزلت باسمي سمعت فلما الرشيد. هارون املؤمنني أمري نديم الخليعي منصور
وأستأمنك بحايل، أخربك اآلن منصور ابن يا بك مرحبا وقالت: عيلَّ وسلمت كرسيها
كل إال تعشقني وما مليحة، أنت سيدتي يا لها: فقلت مفارقة. عاشقة أنا رسي، عىل
وقد شيبان، بني أمري الشيباني عمري بن جبري أعشق قالت: تعشقينه؟ الذي فمن مليح،
بينكما جرى هل سيدتي، يا لها: فقلت منه. أحسن بالبرصة يكن لم شابٍّا يل وصفت
لها: فقلت والجنان. بالقلب ال باللسان عشقنا أنه إال نعم. قالت: مراسلة؟ أو مواصلة
هذه وجاريتي جالسة يوًما كنت أني سببه قالت: بينكما؟ الفراق سبب وما سيدتي، يا
وقبلت عيلّ فطأطأت وجمايل حسني فأعجبها ذوائبي جدلت فرغت فلما شعري، ترسح



اق الُعشَّ نوادر

عازًما مغضبًا وقته من وعاد ذلك فرأى غفلة، عيلّ داخًال الوقت ذلك يف وكان خدّي.
البيتني: هذين وأنشد البني دوام عىل

وح��ي��ًدا وع��ش��ت أه��وى ال��ذي ت��رك��ت م��ش��ارك أح��ب ف��ي��م��ن ل��ي ك��ان إذا
م��ري��ًدا ال��م��ح��ب ي��رض��ى ال��ذي ل��غ��ي��ر ال��ه��وى ف��ي ك��ان إن ال��م��ع��ش��وق ف��ي خ��ي��ر ف��ال

فما لها: فقلت منصور، ابن يا كتاب منه يأتنا لم اآلن إىل معرًضا وىل حني ومن
إليه فكتبت لك. بدا ما افعيل لها: فقلت كتابًا. معك إليه أرسل أن أريد قالت: تريدين؟

األبيات: هذه

وال��ت��ع��ط��ف ب��ي��ن��ن��ا ال��ت��غ��اض��ي ف��أي��ن وال��ِق��ل��ى ال��ت��ب��اع��د ه��ذا م��ا ح��ب��ي��ب��ي
أع��رف ك��ن��ت ال��ذي ال��وج��ه وج��ه��ك ف��م��ا م��ع��رًض��ا ع��ن��ي ب��ال��ه��ج��ران ل��ك وم��ا
وأس��رف��وا ف��زادوا ق��ال��وا ل��م��ا ف��م��ل��َت ب��اط��ًال ع��ن��ي ال��واش��ون ن��ق��َل ن��ع��م
أع��رف ورأي��ك ه��ذا م��ن ف��ح��اش��اك ح��دي��ث��ه��م ف��ي ص��دق��ت��ه��م ق��د ت��ك ف��إن
وت��ن��ص��ف ي��ق��ال م��ا ت��دري ف��إن��ك س��م��ع��ت��ه ق��د ال��ذي م��ا ل��ي ق��ل ب��ع��ي��ش��ك
أح��رف ول��ل��ق��ول ت��أوي��ٌل ف��ل��ل��ق��ول ق��ل��ت��ه أن��ي ص��ح ق��وًال ك��ان ف��إن
وح��رَّف��وا ق��وٌم ال��ت��وراة ب��دَّل ف��ق��د م��ن��زٌل ال��ل��ه م��ن ق��وٌل أن��ه وه��ب
ي��وس��ف ت��ل��وَّم ي��ع��ق��وب ع��ن��د ف��ه��ا ق��ب��ل��ن��ا ال��ن��اس ف��ي ق��ي��ل ق��د ك��م وب��ال��زور
وم��وق��ف ع��ظ��ي��ٌم ي��وٌم ل��ن��ا ي��ك��ون ج��م��ي��ع��ن��ا وأن��ت وال��واش��ي أن��ا وه��ا

فوجدته الشيباني جبري دار إىل ومضيت فأخذته إياه، وناولتني الكتاب ختمت ثم
عىل رأيته فلما الصيد، من أقبل قد به وإذا جالس أنا فبينما أنتظره، فجلست الصيد، يف
جواده عن فنزل داره، بباب جالًسا فرآني فالتفت وجماله، حسنه من عقيل ذُهل فرسه
الكتاب. إليه فأخرجت حاجتي، عن وسألني داره إىل بي دخل ثم عيلَّ، وسلَّم وعانقني
لك كان مهما منصور، بن يا يل: وقال األرض يف ورماه مزَّقه فيه ما قرأ فلما
كاتبة إىل حزينًا فذهبت أجلها، من أتيت التي الحاجة هذه إال قضيناه الحوائج من
إىل طرفها ورفعت والقلق الحزن منها فزاد وآخًرا، أوًال جرى بما وأعلمتها السطور
إليه وتنقل بمحبتي تبليه عمري بن جبري بمحبة أبليتني كما إلهي، يا وقالت: السماء
ولم بأرسها تهدمت قد داره فوجدت جبري حبيبها إىل عدت إني ثم فؤادي. يلقاه ما
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الشيباني وجبري الجوهري بنت بدور

خرج أسود بعبد إذا أبكي أنا وبينما عليه، فحزنت مات فظننته غالًما، بابه عىل أجد
بحمد حي ذكرته الذي إن فقال: السبب، له فقلت البكاء، هذا عن وسألني الدار من إيلَّ
فقلت: الخيال، كطيف أجلها من وهو بدور تُدعى حسناء غادة بحب بُيل قد ولكنه هللا
كالحجر فوجدته عليه فدخلت آذنًا، إيلَّ عاد ثم مستأذنًا الدار فدخل عليه. يل استأذن
سيدي يا له: فقلت منصور. أبا يا مرحبًا يل: فقال انتبه حتى مراًرا فناديت الطريح،
هذه كتب ثم إليها، معك وأرسلها ورقة لها أكتب أن أريد نعم، قال: حاجة؟ بي ألك

األبيات:

ع��ق��ال ل��ي يُ��ب��ِق ل��م ال��ح��ب ف��إن ع��ل��يَّ م��ه��ًال س��ادت��ي ي��ا ب��ال��ل��ه س��أل��ت��ك��م
ذّال وأورث��ن��ي س��ق��ًم��ا ف��أل��ب��س��ن��ي وه��واك��م ح��ب��ك��م م��ن��ي ت��م��كَّ��ن
س��ه��ال ه��ي��نً��ا س��ادت��ي ي��ا وأح��س��ب��ه ال��ه��وى أس��ت��ص��غ��ر ال��ي��وم ق��ب��ل ك��ن��ت ل��ق��د
يُ��ب��ل��ى م��ن أع��ذر ال��ل��ه ل��ح��ك��م رج��ع��ت ب��ح��ره أم��واج ال��ح��ب أران��ي ف��ل��م��ا
ال��ف��ض��ال ت��ن��س��وا ف��ال ق��ت��ل��ي ش��ئ��ت��م وإن ب��وص��ل��ك��م ت��رح��م��ون��ي أن ش��ئ��ت��م ف��إن

وأخذت عيلَّ سلمت رأتني فلما بدور، السيدة دار إىل به ومضيت الكتاب فأخذُت
األبيات: هذه إليه وكتبت بالدموع عيناها تغرغرت ثم عليه فاطلعت الكتاب

م��ن��ي ال��ح��س��اد وح��ق��ك ش��ف��ي��ت ال��ت��ج��ن��ي وذا ال��دالل ذا ك��م إل��ى
ع��ن��ي ب��ل��غ��ت ال��ذي م��ا ل��ي ف��ق��ل أدري ول��س��ت أس��أت ق��د ل��ع��ل��ي
وج��ف��ن��ي ع��ي��ن��ي م��ن ال��ن��وم م��ك��ان ح��ب��ي��ب��ي ي��ا وض��ع��ت��ك ل��و م��رادي
ت��ل��م��ن��ي ف��ال س��ك��رت ت��رن��ي ف��إن م��ت��رع��ات ح��ب��ك ك��ؤوس ش��رب��ت

وتشفي العليل تداوي لرقعة إنها سيدتي، يا لها: وقلت األبيات تلك منها فأخذُت
قل منصور، بن يا يل: وقالت الخروج بعد فنادتني وخرجت، الكتاب أخذت ثم الغليل.
جبري إىل بالكتاب ومضيت شديًدا فرًحا بذلك أنا ففرحت ضيفك. الليلة هذه يف إنها له:
ناولته فلما الجواب، ينتظر الباب إىل شاخصة عينه وجدت عليه دخلت فلما عمري، بن
أفاق فلما عليه، مغشيٍّا ووقع عظيمة صيحة فصاح معناها وفهم وقرأها فتحها الورقة
وهل سيدي، يا قلت: أناملها؟ وملستها بيدها الرقعة هذه كتبت هل منصور، بن يا قال:
الدهليز، يف أقدام وقع سمعنا وقد إال الكالم أتم كدت فما األنامل؟! بغري الناس يكتب
الوداد. سابق إىل وعادا طويلة مدة مًعا واعتنقا قط ألٌم به يكن لم كمن أقدامه عىل فقام
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واجلارية الوزير

الغرام العج منه فهاج الثياب خفيف يف تخطر حسناء جارية الوزراء من وزير رأى
وأنشد:

ح��ائ��ُر ال��ل��ي��ل دج��ى ف��ي م��ث��ل��ي وح��ق��ك ب��ه��ا ك��ل��ف م��ن ال��ب��در ف��ه��ذا ت��ب��دت
ت��ت��ن��اث��ر أوراق��ه ت��رى أل��س��ت ث��ي��اب��ه غ��ي��ًظ��ا ال��غ��ص��ن ف��ش��ق وم��اس��ت

فقال: األدباء أحد فسمعه

ال��م��ج��ام��ُر ال��ح��دي��ث ع��ن��ه ن��ق��ل��ت ك��ذا ن��ف��س��ه ال��ن��ار ف��ي ال��ع��ود ف��أل��ق��ى وف��اح��ت
ال��ض��رائ��ر ت��غ��ار زال��ت م��ا ك��ذل��ك ل��ون��ه واص��ف��ر ال��درُّ ف��غ��ار وق��ال��ت





السادس القسم

اق الُعشَّ يفمصارع





واملجنون وأصحابه املربد

فإذا الرقة نحو من قربنا فلما املأمون، مع أصحابي من وجماعة أنا خرجت املربد: قال
فيه َمن ننظر الدير هذا إىل بنا مل فقال: أصحابي بعض إيلَّ فأقبل كبري، بدير نحن
مغلولني مجانني رأينا الدير إىل دخلنا فلما السالمة. من رزقنا ما عىل الباري ونحمد
من قال: بنا برص فلما ناعمة، ثياب بقية عليه شاب منهم فإذا القذارة، نهاية يف وهم
أنشدوني العراق، أهل يا فقال: العراق. من نحن فقلنا: هللا؟ حياكم فتيان يا أنتم أين
فأنشأ أنشدنا، فقلنا: لطريف، هذا من الشعر إن وهللا املربد: فقال أنشدكم. أو باهلل

يقول:

أج��د م��ا أب��ث أس��ت��ط��ي��ع ال ك��م��د أن��ن��ي ي��ع��ل��م ال��ل��ه
ب��ل��د ح��ازه��ا وأخ��رى ب��ل��ٌد ت��ض��م��ن��ه��ا روٌح ل��ي روح��ان
ج��ل��د ب��ه��ا ي��ق��وى وال ص��ب��ر ي��ن��ف��ع��ه��ا ل��ي��س ال��م��ق��ي��م��ة وأرى
أج��د ال��ذي ت��ج��د ب��م��ك��ان��ه��ا ك��ش��اه��دت��ي غ��ائ��ب��ت��ي وأظ��ن

يقول: فأنشأ زدنا. وهللا، لطريف هذا إن املربد: قال

اإلب��ُل ب��ال��ه��وى ف��س��ارت ورح��ل��وه��ا ع��ي��ره��م ال��ص��ب��ح ق��ب��ي��ل أن��اخ��وا ل��م��ا
م��ن��ه��م��ل ال��ع��ي��ن ودم��ع إل��يَّ ت��رن��و ن��اظ��ره��ا ال��س��ج��ف خ��الل م��ن وأب��رزت
ج��م��ل ي��ا رج��الك ح��م��ل��ت ال ن��ادي��ت َع��ن��ُم ع��ق��ده��ا ب��ب��ن��ان وودع��ت
وارت��ح��ل��وا ال��ح��ي��ن ح��ان ال��ب��ي��ن ن��ازل م��ن وب��ه��ا ب��ي ح��ل م��اذا ال��ب��ي��ن م��ن وي��ل��ي
األج��ل ت��رح��ال��ك ف��ي ال��ع��ي��س راح��ل ي��ا ن��ودع��ه��ا ك��ي ع��ج��ل ال��ع��ي��س راح��ل ي��ا



اق الُعشَّ نوادر

ف��ع��ل��وا م��ا ال��ع��ه��د ل��ط��ول ش��ع��ري ف��ل��ي��ت م��ودت��ه��م أن��ق��ض ل��م ال��ع��ه��د ع��ل��ى إن��ي

شئت. إن له: فقال فأموت. إذن قال: ماتوا. معي: الذين البغضاء من رجل فقال
دفناه. حتى برحنا فما فيها مشدوًدا كان التي السارية إىل واستند فتمطى
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اق الُعشَّ وأحد األصمعي

البيت: هذا عليه مكتوب بحجٍر مررت البادية يف سائًرا كنت بينما األصمعي: قال

ي��ص��ن��ُع ك��ي��ف ب��ال��ف��ت��ى ع��ش��ق ح��لَّ إذا خ��ب��روا ب��ال��ل��ه ��اق ال��ُع��شَّ م��ع��ش��ر أي��ا

تحته: فكتبت

وي��خ��ض��ع األم��ور ك��ل ف��ي وي��خ��ش��ع س��ره ي��ك��ت��م ث��م ه��واه ي��داري

تحته: مكتوبًا فوجدت الثاني اليوم يف عدت ثم

ي��ت��ق��ط��ُع ق��ل��ب��ه ي��وٍم ك��ل وف��ي ال��ف��ت��ى ق��ات��ل وال��ه��وى يُ��داري ف��ك��ي��ف

تحته: فكتبت

أن��ف��ع ال��م��وت س��وى ش��يءٌ ل��ه ف��ل��ي��س س��ره ل��ك��ت��م��ان ص��ب��ًرا ي��ج��د ل��م إذا

قبل كتب وقد ميتًا الحجر ذلك تحت ملقى شابٍّا فوجدت الثالث اليوم يف عدت ثم
موته:

ي��م��ن��ع ل��ل��وص��ل ك��ان م��ن إل��ى س��الم��ي ف��ب��ل��غ��وا م��ت��ن��ا ث��م أط��ع��ن��ا س��م��ع��ن��ا





بموتحبيبها الفتاة موت

وتقول: تندب قٍرب عىل فتاة رأيت البرصة مقابر بقرب نائًما كنت بينما األصمعي: قال

ال��ح��ب ع��ل��ى ص��ب��ًرا ال��ح��ب ف��ي وأق��واه��م ك��ل��ه��ا ال��ب��ري��ة أوف��ى ف��ت��ى ب��روح��ي

ابن إنه هذا، يا فقالت: أقواها؟ كان وبَم الربية أويف كان بَم الفتاة، أيتها فقلت:
زال وما شعر بيتني فأنشد الموه، كتم وإن عنَّفوه باح إن فكان فهويته، هويني عمي
أيتها لها: فقلت جانبه. إىل قرب يف مثله أصري أن إىل ألندبنه فوهللا مات، أن إىل يكررهما

فقالت: البيتان؟ فما الفتاة،

ت��ص��ب��را ق��ال��وا ب��ال��ح��ب أب��ح ل��م وإن ال��ه��وى غ��رك ق��د ب��ح��ت إن ل��ي ي��ق��ول��ون
ف��ي��ع��ذرا ي��م��وت أن إال ال��ح��ب م��ن أم��ره وي��ك��ت��م ي��ه��وى الم��رئ ف��م��ا

حبيبها. قرب ودفنتها عليها فأسفُت الدنيا، روحها فارقت شهقة شهقت إنها ثم
األحمر بنت وعفراء الحارث

باأللفة ممتزجني الخزاعية األحمر بنت عفراء عمه ابنة مع الفرند بن الحارث نشأ
قلبيهما، يف الهوى ينمو مدة معها وأقام بها فتزوج الرشد، سن بلغا أن إىل والوداد
أن يأبى أبويهما من وكل مدة فأقامت إليه، فجهزها أبيها زيادة عىل يوًما فعزمت

إليها: وكتب الحارث فمرض العرب، به تزري أن خشية بنفسه يجيء

ش��اه��د أص��دق األح��ش��اء ف��ي م��ن��ك ول��ي ب��ره��ة ح��ب��ك ك��ت��م��ان ع��ل��ى ص��ب��رت



اق الُعشَّ نوادر

ال��ع��وائ��د م��ق��ام ف��ي ب��ق��ل��ب��ي ت��ق��وم رف��ع��ة م��ن��ك ت��أت��ن��ي ل��م إن ال��م��وت ه��و

تقول: فأجابته

ال��ح��واس��د ب��رغ��م ت��ه��وى ال��ذي ون��ل��ت ال��م��ن��ى إل��ى وص��رت ت��خ��ش��ى ال��ذي ك��ف��ي��ت
ال��ع��وائ��د ف��ع��ل ج��ن��ب��ت م��ا ال��س��وء ب��ي ت��ظ��ن��ن��ا ي��ق��ال أن ل��وال ووال��ل��ه

ميت، هو فإذا فجاؤوه، عليه غيش شذاها عاطر وتنشق الرقعة يف ما قرأ فلما
قاتلة ولكني إليه، صبت يقال أن خشيت قالت: زورة. لواجبته عليك كان ما لها فقالوا

جانبه. إىل ميتة وهي إال بها يشعروا فلم قريبًا. به والحقة نفيس
وهند عجالن بن هللا عبد

نهر له: يقال ماء فشارف ضالة ينشد نجد من شعب إىل عجالن بن هللا عبد خرج
ترشف ربوة عال فلما فيه. وتغتسل ثيابها فتخلع تقصده العرب بنات وكانت غسان.
هند وبقيت فصعدن إليهن، النظر يسرتق فمكث الحالة تلك عىل رآهن املذكور النهر عىل
بياض شفوف يتأمل وهو بدنها، عىل وتسبله تمشطه فأخذت الشعر. طويلة وكانت
قبل وكان ساعة. وقعد يقدر فلم الناقة لريكب ونهض الشعر، سواد خالل يف جسمها
ذلك فعند الرابعة، ويركب فيحلقها قائمة رواحل ثالثة العرب له تصفُّ النظرة تلك

فأنشد: قواه، وأوهن أعجزه ما الحب من داخله

ل��م��س��ت��ه��ا ل��ل��ث��ري��ا ل��م��ًس��ا ش��ئ��ت إذا وه��م��ة ش��دي��د ب��أس ذا ك��ن��ت ل��ق��د
رددت��ه��ا ا ردٍّ أس��ت��ط��ي��ع ول��و ب��ق��ل��ب��ي ف��أرش��ق��ت ل��ح��اظ م��ن س��ه��ام أت��ت��ن��ي

إىل واخطبها بك ما اكتم فقال: له، صديًقا فأخرب منه الهوى تمكَّن وقد عاد ثم
فتزوج فأُجيب، وخطبها، ففعل حرمتها. عشقها أشهرت وإن بها، يزوجك فإنه أبيها
سنني ثمان عليهما فمىض غراًما، إال فيها يزداد ال بال وأنعم حال أحسن عىل وأقاما بها
له ليولد غريها يتزوج أن عليه فأقسم غريه، له وليس ثروة ذا أبوه وكان تحمل، ولم
أباه، فعاود أخرى. مع تكون أن فأبت ذلك عليها فعرض واملال، النسب له يحفظ ولد
أنه يوًما أباه فبلغ معها، البقاء عىل وأرص يجب فلم عليه، فألح فأبى، بطالقها فأمره
يدعوك ال وهللا وقالت: هند فمنعته يدعوه، إليه وأرسل فرصة فعدها السكر حالة يف
إال هللا عبد فأبى الطالق، عليك يعرض أن فأراد سكران أنك عرف إال أظنه وما لخري
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حبيبها بموت الفتاة موت

يعنفونه فجعلوا العرب أكابر وعنده أبيه إىل سار ثم لها، يذعن فلم فجاذبته، الخروج،
فوجد عنه، احتجبت بذلك سمعت فلما فطلقها، استحيا حتى مكان كل من ويتناشدونه

يقول: وأنشد قاتًال وجًدا بها

ف��راق��ه��ا ب��ع��د ف��ن��دم��ت ط��ائ��ًع��ا ه��ن��ًدا ط��ل��ق��ت
آم��اق��ه��ا م��ن ك��ال��دّر دم��ع��ه��ا ت��ذرف ف��ال��ع��ي��ن
رق��راق��ه��ا ف��ي ف��ت��ج��ول ال��ردى ف��وق م��ت��ح��ل��بً��ا
أخ��الق��ه��ا م��ن ال��ف��ح��ش م��ا ط��ف��ل��ٌة رداٌح خ��وٌد
ع��ن��اق��ه��ا ع��ن��د ف��أس��ّر ح��دي��ث��َه��ا أل��ذَّ ول��ق��د

تزوجت أنها بلغه أن إىل ويبكيها الشعر فيها يقول سقيًما دنًفا هللا عبد يزل ولم
عليها. أسًفا ومات حزنه فزاد نمري، بني من برجل
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أيبالنجاد ابنة كعبوعقيلة بن عمرو

العرب نساء أجمل من وكانت عقيلة، تُدعى له عم ابنة يهوى كعب بن عمرو كان
منه فطلب عمه، إىل فخطبها والتياًعا غراًما وزاد بها فشغف وأدبًا، علًما وأوسعهن
بني كان ملا كرسى بن أبرويز إىل بالخروج أصحابه بعض عليه فأشار عنه، يعجز مهًرا
أنه فأخربه األمر، منه فاستعلم بعراف مرَّ الطريق يف ذهب فلما الوصلة، من جدودهما
وجهه عىل فهام فزارة، من لرجل العقيلة زوج قد عمه فوجد فعاد يُدرك، ال فيما ساٍع
فخرج وحقًدا ا صدٍّ لزوجها تُبدي أخذت الزواج عقد بعد فإنها عقيلة أما اليمامة. إىل
الطعام من األقل إال تتناول ال أبيها ببيت العقيلة وأقامت يدري، ال حيث إىل سائًرا
من تائًها هائًما زال ما فإنه عمرو أما عمرو. عىل البكاء ودأبها الرمق يمسك ما بقدر
املكان وخال الدجى أظلم وقد يوم ذات فوقف أياًما، السماء إىل طرفه شاخًصا وجده

فأنشد: جرى، وما عقيلة فتذكر الرقيب من

ك��ال��س��ح��ائ��ب أو ك��ال��غ��دران ال��خ��د ع��ل��ى أدم��ع��ا ال��ع��ي��ن ف��اض��ت ل��ي��ل��ي ج��ن إذا
ال��ك��واك��ب ب��ع��د األف��الك ش��دت ل��ق��د ق��ائ��ٌل وال��ل��ي��ل ال��ف��ج��ر ط��ل��وع أود
ال��ح��ب��ائ��ِب ح��ال ك��ي��ف ي��وًم��ا أدِر ول��م م��ه��ج��ت��ي ذوب ع��ل��ى إال أس��ف��ي ف��م��ا

فقال: فسأله، مستبًرشا، بالضحك ا غاصٍّ فوجده له صديق يوًما عليه فدخل

ب��ت��داِن ب��ي��ن��ن��ا ب��ع��ٌد وي��ب��دُل ن��ل��ت��ق��ي س��وف أن ال��ن��ف��س ح��دث��ت��ن��ي ل��ق��د
ي��ل��ت��م��س��اِن ك��ان ق��د م��ا ل��ت��أل��ي��ف ب��أن��ه ال��خ��ؤون ل��ل��ده��ر آن ف��ق��د



اق الُعشَّ نوادر

وسئمت الحزن غاية عليه فحزنت ذلك حبيبته فبلغ نفسه. فاضت شهقة شهق ثم
ماء بقرب مرَّ إذ له غالم طلب يف يوم ذات خارًجا الفرزدق كان فبينما بعده، العيش
ثم فحيَّت القمر، كأنها جارية له فالحت هناك، بيت إىل فلجأ السماء فأمطرت لبنى،
غالب. بن نهشل من فقال: قبيلة؟ أيها من قالت: تميمي. قال: الرجل؟ ممن قالت:

قالت: ثم الصعداء فتنفست اليمامة. قال: تَُؤمُّ؟ أين قالت:

وال��ك��رام��ة ال��م��روءة أه��ل ب��ه��ا ذك��ري إن ال��ي��م��ام��ة ت��ذك��رت

فقالت: بعل؟ أم خدٍر أذات فقال: ولطًفا بهاءً بها فآنس

ال��ص��ب��اح إل��ى ال��ه��م��وم ت��ؤرق��ه ع��م��ًرا ف��إن ال��ن��ي��ام رق��د إذا
ب��ص��اح وال ب��ال��خ��ل��ي ه��و ف��ال وق��ل��ب��ي ال��ذك��رى ق��ل��ب��ه ف��ت��ق��ط��ع
ال��رواِح إل��ى ي��ح��ن ع��م��رو ب��ه��ا ق��وٍم دار ال��ي��م��ام��ة ال��ل��ه س��ق��ى

تقول: فأنشدت هو؟ من لها: فقال

ال��م��س��ت��ن��ي��ُر ال��م��ن��ي��ر ال��ق��م��ر ه��و ع��م��ًرا ف��إن ال��ن��ي��ام رق��د إذا
أس��ي��ُر ل��ي ال��ت��ب��ع��ل رد وإن ب��راٍح م��ن ال��ت��ب��ع��ل ف��ي ل��ي وم��ا

كعب. بن عمرو حبيبة العقيلة هي فإذا عنها فسأل فماتت، شهقة شهقت ثم
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بنتإميل غالبومجيلة بن عامر

فتعجبت جلده، ورق جسمه، وضؤل عظمه، دق قد رجًال بالبادية رأيت األصمعي: قال
اذكر فقالوا: حاله عن حوله جماعة فسألت جوابًا، يرد فلم حاله، عن أسأله منه فدنوت

فقلت: يُكلِّمك. الشعر من شيئًا له

م��ذاه��ب��ي م��ن��ك ف��أي��ن ال��م��م��ات ح��ت��ى ع��اش��ق ل��ك ب��أن��ن��ي ال��ق��ض��اء س��ب��ق

يقول: أنشأ ثم فارقته، قد روحه أن ظننت شهقة فشهق

وس��رورا ن��ع��م��ة ب��ذل��ك وك��ف��ى م��ح��دثً��ا أري��د ال ب��ذك��رك أخ��ل��و
أس��ي��را أح��ب م��ن ف��ي��أت��ي ي��أب��ى وت��ارة ال��ب��ك��اء ف��ي��ط��رب��ن��ي أب��ك��ي
وزف��ي��را ح��س��رة م��ن��ه أع��ق��ب��ت ب��ي��ن��ن��ا ب��ف��رق��ة س��م��ٌح أن��ا ف��إذا

باب عىل وألقني فاحملني ذلك علم تريد كنت إن قال: حالك. عن أخربني قلت:
جهده: يرفعه ضعيف بصوت يقول فأنشأ ففعلت، الخيمة. تلك

ص��دوُد أم م��ن��ه��ا ذاك أب��خ��ل ت��ج��ود ال ل��ل��م��ل��ي��ح��ة م��ا أال
ال��وع��ي��د ي��ن��ه��ن��ه��ن��ي وال إل��ي��ك اس��ع��ى ج��ئ��ت ال��م��ري��ض��ة ك��ن��ت ف��ل��و

فجئت طويلة، مدة فاعتنقا عليه نفسها فألقت خرجت القمر مثل جارية فإذا
عليهما صليت حتى برحت فما ميتان، هما فإذا الناس، يراهما أن خشية بينهما أفرق

إميل. بنت وجميلة غالب بن عامر هما يل: فقيل عنهما فسألت ودفنا،





عمه وابنة العقييل عويمر

فُزوِّجت ريا. لها: يقال له عم بابنة مشغوًفا العقييل عويمر كان يزيد: بن خالد قال
طبيبًا له فدعوا بها، الهالس أخذه علة واعتل وجده فاشتد بالده، إىل فحملها برجل

منشًدا: فقال تجد. بالذي أخربني له: فقال إليه، لينظر

أص��دُق ح��ي��ن ي��ن��ظ��روا ل��ك��ي��م��ا س��ل��وت أن��ن��ي ف��ح��دث��ت ن��ف��س��ي ع��ل��ى ك��ذب��ت
وأش��ف��ُق ع��ل��ي��ك أب��ق��ي ول��ك��ن��ن��ي م��الل��ٍة ع��ن وع��ل��ى م��ن��ي ق��ل��ى ع��ن وم��ا
وي��ف��رُق ي��خ��اف م��ا ع��ن��ي ل��ت��دف��ع ل��ب��س��ت��ه��ا ل��ي ج��ن��ة إال ال��ه��ج��ر وم��ا
ي��ت��خ��رُق ال ال��ك��ت��م��ان م��ن ق��م��ي��ًص��ا ف��ك��س��وت��ه��ا أس��رارك��م ع��ل��ى ع��ط��ف��ت
ت��خ��ف��ُق ل��ل��ص��ب��اب��ة وأخ��رى ت��ف��ي��ض ع��ب��رة ت��ف��ي��ق��ان م��ا ع��ب��رت��ان ول��ي
م��ط��رُق ل��ل��ت��ف��رق وي��وم ع��ل��ي��ل م��ع��ذب ج��س��م ف��ي��ه ي��وٌم وي��وم��ان
أت��ن��ش��ُق ت��ل��ق��ائ��ك��م م��ن ال��ري��ح ل��ي س��رت إذا أن��ي م��ن��ك ح��ظ��ي وأك��ث��ر

مكث فما انرصف ثم به. ارفقوا حرضه: ومن ألهله الطبيب فقال عقله. ذهب ثم
عليه. ُقيض حتى يسرية لياٍل إال





هالل وعشيقته العاشق

كسائه يف رأسه أدخل قد امليزاب تحت شابٍّا فرأيت بالبيت أطوف كنت األشدق: ابن قال
قال: البرصة. من قلت: أين؟ من قال: ثم السالم فرد فسلَّمت، كاملحموم، ينئ وهو
يا هالل يا ناِد: ثم الحي إىل فاخرج النباج دخلت فإذا قال: نعم. قلت: إليها؟ أترجع

البيت: هذا فتنشدها جارية إليك تخرج هالل،

ال��ح��ب م��ي��ت ت��ن��ظ��ري ح��ت��ى ب��ع��ي��ن��ي��ك م��ن��ي��ت��ي ت��ك��ون أن أه��وى ك��ن��ت ل��ق��د

فخرجت هالل، يا هالل، يا فناديت: الحي أتيت النباج دخلت فلما مكانه. ومات
البيت. هذا أنشدني بمكة شاب قلت: وراءك؟ ما وقالت: منها أحسن أَر لم جارية إيلَّ

ميتة. مكانها فخرَّت مات. قلت: صنع؟ وما قالت:





عمه عوفوابنة بن الرمحن عبد ابن

وكانت شاعًرا، وكان عوف بن لرحمن عبد ولد من رجل باملدينة كان الكلبي: هشام قال
إىل املسري وأراد شديدة ضيقة فضاق مستهرتًا، وبها عاشًقا لها كان له عم ابنة عنده
وقد يوًما له فقالت فراقها. وكره بها يجد كان ما ذلك من فمنعه الرصافة، إىل هشام
منه لك يقسم أن — تعاىل — هللا لعل الخليفة تأتي أال عمي، بن يا الضيق: منها بلغ
فتجهز للخروج نشط منها ذلك سمع فلما فيه، نحن ما بعض عن به فتكشف رزًقا
ساعة فلبث له، وتمثلت بقلبه ذكرها خطر أميال عىل الرصافة من كان إذا حتى ومىض

يقول: فأنشد فوقف، بنا، قف ال: للجمَّ فقال أفاق ثم عليه مغمى

ُه��ويّ��ا ت��ه��وي وال��ع��ي��س س��راًع��ا ع ف��ال��ق��ا ب��الك��ث ف��ي ن��ح��ن ب��ي��ن��م��ا
ُم��ِض��يّ��ا أط��ل��ق��ت ف��م��ا وه��نً��ا ـ��راك ذك��ـ م��ن ال��ق��ل��ب ع��ل��ى خ��ط��رة خ��ط��رت
ال��م��ط��يّ��ا ُرّدا ول��ل��ح��ادي��ن ق ال��ش��و ل��ك دع��ان��ي إذ ل��ب��ي��ك ق��ل��ت
ط��يّ��ا ب��ال��س��ي��ر ط��وي��ن م��ض��م��رات ع��ت��اق ع��ي��س ص��دور ف��ك��ررن��ا
ه��يّ��ا ب��ال��ل��ي��ل ال��ح��داة وق��ول ال��س��ي��ر دل��ج م��ن ل��ق��ي��ن��ا م��م��ا ذاك

الرصافة، أبيات هذه طيتك، بلغت قد هللا! سبحان فقال: بنا، ارجع للجمال: قال ثم
ميل قدر عىل املدينة من كان إذا حتى فرجع، راجعة، إال خطوة تخطو ال وهللا فقال:
الجمل ظهر عن وسقط شهقة فشهق تُوفيت، قد امرأته أن فأخربه عمه بني بعض لقيه

ميتًا.





أحبها العاصوجارية ابن

بها فهام بالغناء، شهرية الصوت بديعة جارية العاص بن سعيد ولد من رجل عشق
فلما عشية، فأتاها لها. ألبوحنَّ وهللا فقال: ضجر إنه ثم بذلك، يُعلمها ال وهو دهًرا

أنشدِت: هل باهلل أخربيني لها: قال إليه خرجت

ب��ال��ود؟ ال��ود ج��زى م��ن ال��ك��ري��م ف��إن م��ث��ل��ه ال��م��ض��اع��ف ب��ال��ود أت��ج��زون

فقالت: منه أحسن وأنشدت نعم، قالت:

ي��ج��ازى ال ب��ه ال��ب��ادي وف��ض��ل ب��ال��ض��ع��ف ال��م��ودة ودن��ا ل��ل��ذي
وال��ح��ج��ازا ش��ام��ه��ا وأق��ط��اَر األرض م��أل ل��ك��م ب��ن��ا م��ا ب��دا ل��و

له فابتاعها املدينة أمري وهو العزيز عبد بن بعمر البيتني هذين خرب فاتصل
دار إىل تبعها أن عليها حزنه من يلبث فلم ماتت، ثم سنة عنده فمكثت إليه، وأهداها

البقاء.





املوت اجتامعحمبنيبعد

من بخيمة فبرصت لطيء، ماء عىل فنزلت سفٍر يف خرجت األخفش: الخطاب أبو قال
يقول: فأنشأ الخيال، كأنه فراش عىل شاب فيها فإذا نحوها فقصدت بعيد،

ص��دوُد أم ب��ال��ح��ب��ي��ب��ة أب��خ��ل ت��ع��ود ال ال��ح��ب��ي��ب��ة م��ال أال
ي��ع��وُد ف��ي��م��ن تُ��َرْي ل��م ل��ك ف��م��ا ق��وم��ي ع��واد ف��ع��ادن��ي م��رض��ت
ال��وع��ي��ُد ك��ث��ر ول��و ل��ع��دت��ك��م ت��ك��ون��ي وال ال��م��ري��ض ك��ن��ت ف��ل��و
ع��دي��د رح��م��ي ذوي م��ن وح��ول��ي ف��اع��ل��م��ي��ه غ��ي��رك اس��ت��ب��ط��أت وال

كأنها جارية املاء آخر من فخرج الحي يف الصيحة فوقعت فمات. عليه أُغمي ثم
تقول: وأنشأت فقبَّلته عليه وقفت حتى الناس رقاب فتخطت قمر، فلقة

ال��ح��س��ود ال��واش��ي ف��ي��ه��م م��ع��اش��ر ح��ب��ي��ب��ي ي��ا أع��ودك أن ع��دان��ي
رش��ي��د ف��ي��ه��م وم��ا وع��اب��ون��ا ال��دواه��ي م��ن ع��ل��م��ت م��ا أذاع��وا
ال��ل��ح��ود ك��ل��ه��م ال��ن��اس وق��ص��ر أرض ب��ب��ط��ن ح��ل��ل��ت إذ ف��أم��ا
ع��دي��د أث��ري وال ل��ه��م وال ف��واًق��ا ال��دن��ي��ا ل��ي ب��ق��ي��ت ف��ال

عليهما فوقف شيخ األخبية بعض من فخرج منها. ميتة فخرت شهقة شهقت ثم
ودفنهما اآلخر إىل كالٍّ ضم ثم ميتني، بينكما ألجمعن حيني بينكما فرقُت لنئ وهللا وقال:

أخي. ابن وهذا ابنتي هذه فقال: فسألته واحد. قرب يف





اق الُعشَّ القايضوأحد سهالن

عظيمة، قافلة بي مرت وقد شورى، جبل طرقات يف مارٌّ أنا بينا القايض: سهالن قال
فقال ممزقة. ثياب يديه وبني عريان، مدهوش العقل ذاهب الطريق عىل بشاب نحن إذ
دواعي من آه البني، من آه البني، من آه قال: كذا. موضع يف قلت: القافلة؟ رأيت أين يل:

فقال: دهاك؟ وما فقلت: … الحني

م��غ��رُم ب��ه��م وال��ق��ل��ب ورح��ت ي��ع��ل��م��وا ل��م ح��ي��ث م��ن ش��ي��ع��ت��ه��م
س��ل��م��وا ف��م��ا ب��ان��وا إذ ع��ل��يَّ م��ن��ه��م ت��س��ل��ي��م��ة س��أل��ت��ه��م
ت��ي��م��وا م��ن ق��ل��ب ي��ب��ال��وا ول��م ل��م��س��ت��ه��ت��ر ي��رث��وا ول��م س��اروا
ي��ظ��ل��م م��ن ك��ل ق��ل��ب��ي أح��ب أج��ل��ه��م ف��م��ن ظ��ل��م��ي واس��ت��ح��س��ن��وا





العفيفة والفتاة شجاع

السقام عاله بها حبه شدة ومن والتقوى، بالورع شهرية جميلة فتاة الشبان أحد أحب
أعيت وملا جدوى، يروا أن دون األطباء عليه فتقاطرت واآلالم، األوجاع منه وزادت
بامرأة اختىل حاله عليه اشتد وملا الكتمان، إال فأبى أمره عن األهل استكشفوه الحيلة
إىل توٍّا فسارت األمر. جلية فأطلعها واملعروف الوفاء أهل من السن كبرية أنسبائه من
خاطره وتجرب عليه تعطف أن منها وطلبت ألجلها نفسه يف بما ا رسٍّ وخاطبتها الفتاة
ملليك نفيس وهبت قد وهللا إني أخاه أي وقويل: السالم مني أبلغيه لها: فقالت الكسري.
الرفيعة، بالهمم وخدمه إليه انقطع من ويعني الجزيلة، بالعطايا أقرضه من يكافئ
املعذرة ذيل عيلَّ يسبل أن وموالي موالك إىل فتوسيل سبيل، الهبة بعد الرجوع إىل وليس
بمقالتها، وأخربته عندها من املرأة فقامت والسالم. املغفرة بجميل ذنبي عىل ويعاملني
وطهارة تقاوة أشد فتاة رأيت ما بني يا وهللا العجوز: له فقالت شديًدا. بكاء فبكى
بها أنفذ حيلة عمل عىل قدرت ولو بالتهلكة، نفسك تلِق وال به أمرتك بما فاعمل منها،
نصب — تعاىل — هللا جعل ومن عينيها، نصب هللا جعلت أنها رأيت ولكني لعملتها،
يكون ومتى إليه دعت ما بلوغ يل أنَّى ويقول: يبكي فجعل الحياة. زينة عن لها عينيه
يُرثى بحالة الطرقات يف يجول فصار الجنون، إىل أفىض حتى وجده واشتد امللتقى؟

يقول: فكان عشًقا، مت عشًقا مت ومستهزئني: قائلني األوالد عليه فيجتمع لها

ي��ل��ق��ى ع��ن��دم��ا ب��ال��ف��ت��ى أول��ى ال��ص��ب��ر أم ي��ه��ي��ج��ن��ي ق��د م��ا ب��ع��ض إل��ي��ك��م أأف��ش��ي
ب��ال��ت��ق��وى ل��ي وم��ن ب��ال��ت��ق��وى وأؤم��ر آخ��ٌر ال��ده��ر ل��ه م��ا وع��ًدا أأوع��د
ي��ل��ق��ى ق��ف��ٍص ف��ي ال��ط��ي��ر م��ث��ل ص��رت ول��و ب��اس��م��ه أس��م��ي��ه ال م��ن ع��ل��ى س��الٌم



اق الُعشَّ نوادر

ح��ّق��ا م��ح��دث��ك��م أن��ي ألي��ق��ن��ت��م ال��ه��وى ذق��ت��م ل��و ال��ص��ب��ي��ان أي��ه��ا أال
ع��ش��ق��ا ب��ه��ا ش��ج��اع ي��ا م��ت ل��ي ت��ق��ول��ون وأراك��م ح��ب��ه��ا م��ن أح��ب��ك��م
رف��ق��ا ب��ال��ف��ت��ى وي��ح��ك��م روي��ًدا ف��رف��ًق��ا أن��ص��ف��ت ه��ي وال ال ت��ن��ص��ف��ون��ي ف��ل��م

وكتمت يجيبهم، فال أمره عن يسألونه جعلوا وغرامه حبه حقيقة ألهله اتضح فلما
مات. حتى فيه يزل فلم لهم، بيت يف وحبسوه فأخذوه أمره، حقيقة العجوز
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الكتاب آية عاشقسمع مرصع

فدنوت مجتمعني قوًما فرأيت النخاسني بسوق ببغداد كنُت الصويف: الرحمن عبد قال
فقال: أصابه؟ الذي ما منهم: لواحد فقلت عليه، مغشيٍّا مرصوًعا شابٍّا فرأيت منهم،

هي؟ آية وأية فقلت: وجل. عز هللا كتاب من آية سمع
(الحديد: ِهللا﴾ ِلِذْكِر ُقلُوبُُهْم تَْخَشَع أَن آَمنُوا ِللَِّذيَن يَأِْن ﴿أََلْم : وجلَّ عزَّ قوله فقال:

وأنشد: أفاق سمع فلما ،(١٦

ي��ت��ب��س��م��ا أن ال��ب��ان غ��ص��ن ول��ل��غ��ص��ن ي��ت��ص��رم��ا أن ل��ل��ه��ج��ران ي��أن أل��م
ويُ��رح��م��ا ع��ل��ي��ه يُ��ب��ك��ى أن آن أم��ا وان��ح��ن��ى ذاب ال��ذي ال��ص��ب ول��ل��ع��اش��ق
م��ن��م��ن��م��ا ال��وش��اة ن��ف��س ح��ك��ى ك��ت��ابً��ا ج��وان��ح��ي ب��ي��ن ال��ش��وق ب��م��اء ك��ت��ب��ت

ميت. هو فإذا فحركناه عليه، مغشيٍّا خرَّ صيحة صاح ثم





نفطويه بن وإبراهيم داود بن حممد

الذي مرضه يف األصفهاني داود بن محمد عىل دخلت النحوي: نفطوية بن إبراهيم قال
منه منعك ما قلت: ترى. ما أورثني تعلم َمن حب قال: بك؟ ألمَّ ماذا فقلت: فيه، مات
منعني فقد املحظورة، واللذة املباح النظر وجهني؛ عىل االستمتاع قال: عليه؟ القدرة مع
الجنة»، وأدخله له هللا غفر ؛ وعفَّ وكتم عشق «من قوله: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن بلغني ما منها

قوله: إىل انتهى فلما لنفسه. أبياتًا أنشد ثم

ال��ج��ف��وِن ش��ع��ر ال��ع��ي��ون ف��ع��ي��وب ع��ذاٍر م��ن خ��ده ع��ي��ب ي��ك��ن إن

وملكة الهوى غلبة فقال: الشعر. يف وتُثبته الفقه يف القياس تنفي أنت له: قلت
كثريًا. عليه فأسفت نعيه، سمعت حتى أفارقه كدت فما إليه. دعوا النفس





الفتيان وأحد اهللابنجعفر عبد جارية

حاذقة وكانت درهم، آالف بعرشة مولدة جارية اشرتيت جعفر: بن هللا عبد قال
أن يل فذكرت عجوز إيلَّ قدمت يوم ذات ففي الهيام. غاية حبها يف فهمت مطبوعة،
بالباب فيقف ليلة كل يجيء وأنه وتراه، ويراها وتحبه يحبها املدينة أعراب بعض
املذكور الوقت كان فلما األمر، كشف عىل فعزمت وحبَّا. شغًفا ويبكي غناءها ليسمع
تكلمه بها فإذا يقوالن، ما إىل مصغيًا بهما محدًقا فلبث مقبًال، دنا قد به فإذا نظرت
بها دعوت الصباح أرشق فلما البعد. ألم من يالقي ما رفيقه إىل كل ويشكو ويكلمها
بأس ال فقلت: مذعوًرا، فانتبه فحركته الرجل نحو وملت بيدها فأخذتها فحرضت،
همًسا وقلت منه فدنوت يجبني، ولم الفتى فُدهش إليك. مني هبة هي خوف، وال عليك
فحركته جوابًا، يرد فلم منزلك. إىل بها وانرصف فقم تريد، بما هللا أظفرك قد أذنه: يف

ميت. هو فإذا





ماتحبيبها امرأة

بينهما وكانت ففعل، بها يتزوج أن فراسلته زمانًا عنها متمنًعا وكان رجًال امرأة أحبت
ولزمته قربه إىل ترتدد املرأة فجعلت فمات، فمرض مدة ذلك عىل فمكثا شديدة ألفة

وتنشد: تبكي يوًما

ي��دري ال ف��ي��ه وم��ن ق��ب��ر ع��ل��ى وأغ��دو ب��ح��س��رٍة أم��وت أن��ي ح��زنً��ا ك��ف��ى
ب��ال��ع��م��ر ن��ف��س ي��ا ب��ال��ل��ه ت��ب��خ��ل��ي وال ع��ن��ده ع��م��رك ج��ي��ب ش��ق��ي ن��ف��س ف��ي��ا
ال��ق��ب��ر ص��اح��ب��ة ك��ن��ت ل��و ل��ي��ن��ق��ذن��ي ب��ن��ف��س��ه ي��ج��ود أن ي��أب��ى ك��ان ف��م��ا

ميتة. هي فإذا تبكي القرب عىل وانكبت النحيب يف زادت ثم





الرشيفالبيايضواجلارية

حتى أمره وزاد عظيًما، وجًدا بها فوِجد امللك فخر لبنت جارية البيايض الرشيف عشق
وذهب عقله طاش ماتت فلما أيًضا، هو فمرض مرضت حتى يزل ولم الناس، بني شاع

قائًال: ينشد وهو بها فلحق لبُّه

س��ك��ِن ب��ال م��س��ك��ون ي��ن��ف��ع ف��ل��ي��س وال��دم��ن األط��الل ع��ل��ى ال��وق��وف دع
وط��ِن إل��ى آوي وال ال��ف��راق ب��ع��د ط��ل��ٍل ع��ل��ى أُث��ن��ي ال ت��ران��ي أم��ا
ي��ؤن��س��ن��ي ك��ان م��ن ال��ردى ف��ي��ه��ا أص��اب وق��د ب��ال��دي��ار ق��ل��ب��ي ي��أن��س وك��ي��ف
ال��ح��زِن م��ن دم��ع��ي ب��ع��ده��م أف��ن��ي��ت ف��راق��ه��م أذاق��ون��ي ال��ذي إن
ال��زم��ِن ع��ل��ى ي��ب��ق��ى أن ف��ي��ه ب��م��ا ض��نٍّ��ا ب��ه ال��م��ن��ون أي��دي ل��ع��ب��ت م��ن ل��ل��ه
ال��ك��ف��ِن ذل��ك ف��ي م��ع��ه م��ق��ي��م��ًة ع��وًض��ا روح��ه م��ن ل��ه روح��ي ج��ع��ل��ت
ب��دن��ي ف��ي روح ال إذ ك��ال��م��ي��ت وص��رت ب��ه ت��ح��ل روح��ي إذ َك��ال��ح��ي ف��ص��ار
ت��ص��اح��ب��ن��ي أن ت��أب��ى غ��اب إن وك��ان ج��س��دي ب��ع��ده روح��ي ت��ص��ح��ب وك��ي��ف





اق الُعشَّ وأحد النعايل عبيد

دخلت فلما الهاجرة، وقت يف الرضا مسجد من جنازة من انرصفت النعايل: عبيد قال
فسمعت دار باب عىل واضطجعت ظليلة سكة فتوخيت الحر، عيلَّ اشتد البرصة سكك
من نحيل الجمال بديع فتى فإذا ماءً، واستقيت الباب فطرقت الفؤاد، يجذب ترنًما
الفتى خرج أحوايل وراقت بايل هدأ فلما له، نظيفة غرفة إىل أدخلني السقام شدة
وجلست ردائي، وأخذت ورشبت يدي فغسلت ومنديًال، وماء طستًا تحمل وصيفة ومعه
جيء ثم عينيه، من تنحدر والعربة ليؤنسني ضاحًكا أقبل قد بالفتى وإذا يسريًا فلبثت
أكلنا انقىض فلما يبسطني، ذلك يف وهو يأكله، بما نغص كأنه يأكل فأقبل بالطعام
انقضت قد أعضاءه أن ظننت زفرة زفر ثم آخر، ورشبت قدًحا فرشب برشاب أتتنا
قرب فإذا مجلًسا ودخل وتقدمني فقمت إليه، بنا فقم نديًما يل إن أخي، يا يل: وقال
وهللا فقلت: رداءه يل وطرح الرمل عىل فقعد مصبوب، رمل البيت ويف أخرض ثوب عليه

يقول: وأنشأ ورشبت كأًسا رشب ثم العربات يردد وأقبل تقعد، كما إال قعدت ال

ت��راب��ه��ا ص��داك ع��ل��ى ي��داي ه��ال��ت ح��ف��ي��رة ره��ن وأن��ت ال��ت��راب أط��أ
ج��ن��اب��ه��ا ح��ي��ي��ت م��ا ع��ي��ن��ي ب��ج��ف��ون أط��أ ل��م إن م��ش��ى م��ن ألع��ذر إن��ي
وأذاب��ه��ا ح��ره��ا أط��ف��أ ب��ال��ن��ار م��ت��ل��ب��س ج��وان��ح��ي ج��م��ر أن ل��و

فرشب فأفاق، وجهه عىل فصبه بماء غالم فجاءه عليه، مغشيٍّا القرب عىل أكبَّ ثم
يقول: أنشأ ثم

الح��ُق ب��ك ع��اج��ًال أن��ي أي��ق��ن��ت ألن��ن��ي ال��س��رور ل��ي آب ال��ي��وم



اق الُعشَّ نوادر

س��ائ��ق ال��م��ن��ي��ة م��ن إل��ي��ك ط��وًع��ا وي��س��وق��ن��ي ال��ِب��ل��ى أق��اس��م��ك ف��غ��ًدا

قال: عمرك، هللا يطيل قلت: جنازتي، غًدا فاحرض عليك حقي وجب قد يل: قال ثم
قائل: فأنت طاوعتني إن فقال: بالبقاء، له فدعوت محالة، ال ميت إني

ن��ال��ه م��ا ال��ب��ل��ى ف��ي ي��ن��ال��ك ك��ي��م��ا رم��س��ه ف��ي م��س��ع��ًدا خ��ل��ي��ل��ك ج��اور

مات. قد هو فإذا إليه وغدوت صربي، ونفذ لييل طال وقد فانرصفت
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املرقشوأسامء

راٍع به مرَّ يوم ذات ففي الخالء، ويلزم الرباري يألف ألسماء حبه من املرقش كان
رجل أنا املرقش: له قال أنت؟ َمن له: فقال األرض، عىل مطروًحا فرآه غنمه يرعى
تُكلِّم له: فقال أسماء، زوج هو فإذا سيده باسم فأعلمه أنت؟ من فراعي مراد، من
وقال خاتمه املرقش فنزع اللبن، ألخذ عندها من جارية تأتيني ولكن ال، قال: موالتك؟
وسألتها بالجارية دعت أسماء رأته فلما ففعل، خريًا، به فتصيب القدح يف ألقه للراعي:
فأشفق الحقيقة، فأعلمه الراعي فأحرض عنه زوجها فسألت أعلم، ال فقالت: الخرب، عن
قليًال يلبث فلم إليهم، فحملوه رمق، آخر عىل عمًرا فأدركوا زوجته وأركب وركب عليه

فيها: رقعة أمامه فوجدوا مات، حتى

ه��ج��وُد وأص��ح��اب��ي ف��أرَّق��ن��ي س��ل��ي��م��ى م��ن خ��ي��اٌل ن��ح��وي س��م��ا
رق��وُد وغ��زالٌن وآراٌم ال��ت��راق��ي ب��ي��ض م��ه��ا ح��وال��ي��ه��ا
ت��رود وال ت��روح ال أوان��س ع��ي��ٍش ب��ؤس ت��ع��ال��ج ال ن��واع��م
وال��ع��ه��ود ال��م��واث��ق ف��ق��ط��ع��ت أخ��رى وس��ك��ن��ت ب��ب��ل��دة س��ك��نَّ
أص��ي��د وال أُص��اد ب��ال��ي وم��ا ح��بٍّ��ا ال��ق��ل��ب رق��ي��ق ب��ال��ي ف��م��ا
ج��دي��ُد وص��ٌل م��ن��ه��م ع��ن��ان��ي وص��ًال أخ��ل��ق��ت ك��ل��م��ا أن��اس





أثيلة بنت ورملة وائلة بن مسعدة

له: فقالت املاء، من جرة لتمأل قادمة حسناء فتاة الصادمي وائلة بن مسعدة صادف
وأعطته الجرة، هذه ملء قالت: تطلبني؟ وما قال: التعب؟ كلفة تكفيني أن لك هل
ثم ونوًرا، حسنًا كالبللور زندين عن شمرت منه تتناولها أن وهمت مألها فلما إياها،
قلبه يف فوقع ضياء، منه الشمس تعري كأنما وجهها عن الربقع فانكشف القربة تناولت
أثيلة، بنت رملة هي فقال: الجارية، اسم عن وسأله له صديق إىل فشكا لها، مكني حب
من عنده ما إليها فيشكو يراها حتى فيقف يوم كل يف يميض فكان بمكانها، وأعلمه
حزينًا فخرج عنه، فحجبوها بذلك أهلها فعلم داخله، ما العشق من داخلها حتى الحب

وأنشد: بالبله فهاجت ينُحن، أراكة عىل حمامات فرأى خائًفا،

آل��ف إث��ر ف��ي ورق��اء م��ط��وق��ة م��وه��نً��ا األي��ك م��ن أغ��ص��ان ف��وق دع��ت
ال��م��ع��اط��ف ب��ي��ن ال��ش��وق ض��رام وش��ب��ت ت��رن��م��ت إذ ال��ه��وى م��ف��اع��ي��ل ف��ه��اج��ت

يقول: قائًال فسمع الظالم أظلم ثم

ق��ف��را م��ن��زًال ب��ه��ا ت��ل��ق��ى أو ال��ط��ي��ف م��ن ت��ع��ل��ة إال ال��ي��وم ب��ع��د ش��يء وال

يقول: براٍع فإذا وسار، قلقه فهاج

ال��ق��رائ��ِن ح��ب��ال ق��طَّ��اًع��ا وب��ال��م��وت ل��ج��دة م��خ��ل��ق��ات ب��ال��ل��ي��ال��ي ك��ف��ى



اق الُعشَّ نوادر

يقول: أنشد أفاق فلما بيته، إىل فحملوه عليه، مغشيٍّا خرَّ البيت هذا سمع فلما

ال��ض��اِن راع��ي ي��ا وي��ق��ل��ق��ن��ي ي��ب��ق��ى ك��م��ًدا ل��ي أل��ق��ي��ت ق��د ال��ض��ان راع��ي ي��ا
أك��ف��ان��ي أث��ن��اء ف��ي ون��ف��س��ي أب��ق��ى إذا ف��ك��ي��ف روح��ي إل��ى ن��ف��س��ي ن��ع��ي��ت
أب��ك��ان��ي ال��ي��وم ت��راه م��م��ا ب��ك��ي��ت ك��ب��دي ف��ي أس��ررت م��ا ت��ع��ل��م ك��ن��ت ل��و

مات. حتى يردده يزل فلم
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العاشق الفتى

نهكه قد نضو بفتى أنا فإذا الحج أريد البرصة من خرجت محمد: بن امللك عبد قال
فقال: فعله، ومن منه فعجبت هناك، من يمر وهودج محل كل يف ناظًرا يقف السقام

ق��ل��ب��ي خ��دورك��م م��ن خ��در أي وف��ي ه��ودج أي ف��ي ال��ل��ه ب��ي��ت أح��ج��اج
ال��رك��ب ف��ي ب��ق��ل��ب��ي ي��ح��دو وح��ادي��ك��م غ��رب��ة دار ف��ي ال��ح��ب أس��ي��ر أأب��ق��ى

قال: ثم جدار إىل فاستند املنزل، إىل جاء حتى عليه أقف أزل فلم

ف��ارت��ح��ل��وا ت��ه��واه م��ن ب��اَن ي��ن��ه��م��ُل ال��دم��ع ف��ي��ض خ��لِّ
م��ب��ت��ذل ال��ب��ي��ن ي��وم ف��ه��و ك��ل��ف ص��ان��ه دم��ٍع ك��ل

ميت. هو فإذا فحرَّكته شهقة وشهق الصعداء تنفس ثم





األعرايبوحمبوبته

هل فقلت: أعرابي، خيمة إىل املبيت فآواني يل ضالة نشدان يف خرجت الزهري: ابن قال
بقرى أتاني ثم يحدثني عيلَّ وأقبل وسادة يل فثنى فنزلت، انزل، يل: فقال قرى؟ َمن
وحسنًا، جماًال مثلها أَر لم أقبلت قد بفتاة إذا واليقظان النائم بني أنا فبينا فأكلت،
وهللا فقلت: انرصفت، ثم الفجر طلع أن إىل ويُحدثِّها األعرابي تُحدِّث وجعلْت فجلسْت
يوًما ضالتي طلب يف فمضيت واألعرابي، الجارية خرب أعرف حتى هذا موضعي أبرح ال
عن الجارية أبطأت وقد واليقظان النائم بني أنا فبينا بقرى، فأتى الليل، عند أتيته ثم

يقول: وهو ويجيء يذهب فكان األعرابي قلق وقتها

ش��غ��ُل ص��ده��ا أم ط��رب أع��اج��ه��ا ل��ع��ادت��ه��ا ت��أت��ي ال م��ي��ة ب��ال م��ا
أم��ل غ��ي��رك��م ل��ي وم��ا ال��م��م��ات ح��ت��ى ي��ش��غ��ل��ه ل��ي��س ع��ن��ك��م ق��ل��ب��ي ل��ك��ن
ال��ع��ل��ل ل��ك ط��اب��ت وال اع��ت��ذرت ل��م��ا ف��راق��ك��م م��ن ب��ي ال��ذي ت��ع��ل��م��ي��ن ل��و
ت��ن��ف��ص��ل األع��ض��اء ح��ره م��ن ت��ك��اد س��ق��ًم��ا ب��ي أح��ل��ل��ت ق��د ف��داؤك ن��ف��س��ي
ال��ج��ب��ل أرك��ان��ه م��ن وان��ه��د ل��م��اد ج��ب��ل ع��ل��ى م��ن��ه ع��ادي��ة أن ل��و

وبيني عيلَّ أبطأت قد باألمس رأيت التي خلتي إن يل: وقال ونبهني أتاني ثم
مىض ثم عنها، ألبحث هنا فابَق مفرتس سبع من عليها آمن ال طويلة مسافة وبينها
يدي، بني فوضعها السباع أحد بها فتك وقد يديه بني يحملها بها جاء ثم قليًال، فأبطأ

يقول: أنشأ ثم مقتوًال، باألسد جاء وقد إال أشعر فلم ومىض، السيف أخذ ثم



اق الُعشَّ نوادر

ال��ش��را ل��ك ي��داك ج��رَّت ل��ق��د ض��ل��ل��ت ب��ن��ف��س��ه ال��م��ض��رُّ ال��ل��ي��ث أي��ه��ا أال
ق��ب��را ب��ه��ا ال��ب��الد آف��اق وص��ي��رت م��ول��ًه��ا وح��ي��ًدا ف��رًدا أخ��ل��ف��ت��ن��ي
ده��را ب��ه��ا أخ��ون أن إل��ه��ي م��ع��اذ ب��ف��راق��ه��ا خ��ان��ن��ي ده��ًرا أأص��ح��ب

فزوجها أتزوجها، أن أبوها فمنعني عيلَّ عزيزة كانت عمي ابنة هذه يل: قال ثم
ترى، ما عىل هنا باملقام ورضيت كله مايل من فخرجت البيوت، هذه أهل من رجًال
من رأيت كما وحدثتها فحدثتني أتتني زوجها من غفلة أو خلوة وجدت إذا فكانت
بالحرمة فأسألك بعدها، أعيش أال نفيس عىل آليت وقد الفؤاد، وطهارة النية سالمة
هذا قربنا عىل واكتب هنا، مكاننا يف وادفنا الثوب بهذا وإياها فالففني مت أنا إذا بيننا

الشعر:

وال��وط��ُن وال��دار ي��ج��م��ع��ن��ا وال��ع��ي��ش م��ه��ٍل ف��ي وال��ده��ر ظ��ه��ره��ا ع��ل��ى ك��ن��ا
ال��ك��ف��ن ب��ط��ن��ه��ا ف��ي ي��ج��م��ع��ن��ا ف��ال��ي��وم ف��رق��ت��ن��ا ب��ال��ت��ص��ري��ف ال��ده��ر ف��ف��ّرق

لهما وحفرت الثوب يف فلففتهما ميتًا، فسقط ظهره من فخرج سيفه عىل اتكأ ثم
أمرني. كما عليه وكتبُت واحد قرب يف فدفنتهما
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بنت ا وريَّ وعتبة املعمر بن اهللا عبد
الغطريف

إىل عدت حجي قضيت فلما الحرام، هللا بيت إىل سنة حججت معمر: بن هللا عبد قال
أنينًا سمعت إذ واملنرب القرب بني الروضة يف جالس ليلة ذات أنا فبينما النبي، قرب زيارة

يقول: هو وإذا إليه فأنصت رخيم، بصوت رقيًقا

ال��ص��دِر ب��الب��ل م��ن��ك ف��أث��ار ال��س��در ح��م��ائ��م ن��وح أش��ج��اك
ال��ف��ك��ر وس��اوس إل��ي��ك أه��دت غ��ان��ي��ة ذك��ر ح��ال��ك س��اء أم
ال��ص��ب��ر وق��ل��ة ال��غ��رام ي��ش��ك��و دن��ٍف ع��ل��ى ط��ال��ت ل��ي��ل��ة ي��ا
ال��ج��م��ر ك��ت��وق��د م��ت��وق��ٍد ج��وى ب��ح��ر ي��ص��ل��ى م��ن أس��ه��رت
ال��ب��در ش��ب��ي��ه��ة ب��ح��ب ص��ب ك��ل��ٌف أن��ن��ي ي��ش��ه��د ف��ال��ب��در
أدري ال وك��ن��ت ب��ل��ي��ت ح��ت��ى ك��ل��ٌف أن��ن��ي أح��س��ب ك��ن��ت م��ا

وأنشد األنني أعاد به وإذا حائًرا، فبقيت جاءني، أين من أدِر ولم صوته انقطع ثم
يقول:

ع��اك��ر ال��ذوائ��ب م��س��ود وال��ل��ي��ل زائ��ُر خ��ي��اٌل ري��ا م��ن أش��ج��اك
ال��زائ��ر ال��خ��ي��ال م��ه��ج��ت��ك وأه��اج ب��س��ه��اده ال��ه��وى م��ق��ل��ت��ك واع��ت��اد
زاخ��ر م��وج ف��ي��ه ت��الط��م ب��ح��ر ك��أن��ه وال��ظ��الم ل��ي��ل��ي ن��ادي��ت
وم��وازر م��س��اع��د ال��ص��ب��اح إال ل��ه م��ا م��ح��بٍّ ع��ل��ى ط��ل��ت ل��ي��ل ي��ا



اق الُعشَّ نوادر

ال��ح��اض��ر ال��ه��وان ل��ه��و ال��ه��وى إن إط��ال��ت��ي ت��ش��ك��ونَّ ال ف��أج��اب��ن��ي

ينبت لم الجمال غاية يف غالًما فرأيته الصوت، جهة أقصد ذلك عند إليه فنهضت
القسيس، معمر بن هللا عبد قلت: أنت؟ ومن فقال: غالًما، نعمت له: فقلت بعد، عذار له
صوتك، إال الليلة هذه راعني فما الروضة يف جالًسا كنت له: قلت حاجة؟ أفلك قال:
بن الحباب بن عتبة أنا قال: فجلست، اجلس، قال: تجده؟ الذي ما أفديك فبنفيس
وإذا أتعبد اعتزلت ثم وساجًدا، راكًعا فبقيت األحزاب مسجد إىل غدوت األنصاري املنذر
عيلَّ فوقفت املالحة كاملة الجمال بديعة جارية وسطهن ويف كاألقمار يتهادين بنسوة
لها أسمع فلم وذهبت، تركتني ثم وصلك؟ يطلب من وصل يف تقول ما عتبة، يا وقالت:
وانكبَّ ورصخ مكان، إىل مكان من أنتقل حريان أنا وها أثر، عىل لها وقفت وال خربًا

يقول: وأنشأ خديه ديباجة صبغت كأنما أفاق ثم عليه، مغشيٍّا األرض عىل

ب��ع��ِد ع��ل��ى ب��ال��ق��ل��وب ت��رون��ي ت��راك��م ب��ع��ي��دٍة ب��الٍد م��ن ب��ق��ل��ب��ي أراك��م
ع��ن��دي وذك��رك��م روح��ي وع��ن��ك��م ع��ل��ي��ك��م ي��أس��ف��ان وط��رف��ي ف��ؤادي
ال��خ��ل��د ج��ن��ة أو ال��ف��ردوس ف��ي ك��ن��ت ول��و أراك��م ح��ت��ى ال��ع��ي��ش أل��ذ ول��س��ت

يديك بني فإن ذنبك، من واستغفر ربك إىل تب أخي بن يا عتبة، يا له: فقلت
طلع حتى معه أزل ولم القارظان، يئوب حتى ساٍل أنا ما هيهات! فقال: املوقف، هول
قد بالنسوة وإذا صلينا حتى فيه فجلسنا فقام املسجد، إىل بنا قم له: فقلت الفجر،
قلن: بالها؟ وما قال: وصلك، بطالبة ظنك ما فقلن: فيهن، فليست الجارية وأما أقبلن،
الغطريف بنت ريَّا فقلن: الجارية اسم عن فسألتهن السماوة، إىل وارتحل أبوها أخذها

وأنشد: رأسه فرفع السليمي،

ع��ي��ره��ا ال��س��م��اوة األرض إل��ى وس��ارت ب��ك��وره��ا أج��د ق��د ري��ا خ��ل��ي��ل��ّي
أس��ت��ع��ي��ره��ا ع��ب��رة غ��ي��ري ع��ن��د ف��ه��ل ال��ب��ك��ا م��ن غ��ش��ي��ت ق��د إن��ي خ��ل��ي��ل��ّي
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الغطريف بنت وريَّا وعتبة املعمر بن هللا عبد

أمامك ألبذلنَّه املروءة، أهل سرت به أريد جزيل بمال وردت إني عتبة، يا له: فقلت
عىل أرشفنا حتى فقمنا األنصار، مجلس إىل بنا فقم الرضا، وفوق رضاك تبلغ حتى
وأبيه؟ عتبة يف تقولون ما املأل، أيها قلت: ثم الرد، فأحسنوا عليهم، فسلمت ملئهم،
إىل املساعدة منكم فأريد الهوى، بداهية ُرِمي أنه اعلموا قلت: العرب، سادات من قالوا:
بني مكان عىل أرشفنا حتى معنا القوم وركب فركبنا وطاعة، سمًعا فقالوا: السماوة،
له: فقلنا كرام، يا حييتم وقال: واستقبلنا مبادًرا فخرج بمكاننا الغطريف فعلم سليم،
معرش يا نادى: ثم فنزل رحب، منزل بأكرم نزلتم فقال: أضياف، لك إنا حييت، وأنت
نحن فقلنا: والغنم، النعم وذبحت والنمارق األنطاع وفرشت العبيد فنزلت انزلوا، العبيد
الكريمة ابنتك نخطب قلنا: حاجتكم؟ وما قال: حاجتنا، لنا تقيض حتى طعامك نذوق ال
التي إن إخواني، يا فقال: العنرص، الطيب الفخر العايل املنذر بن الحباب بن لعتبة
فقالت: ريا، إىل ودخل مغضبًا نهض ثم وأخربها، أدخل وأنا لنفسها أمرها تخطبونها
مني، يخطبونك األنصار من قوم عيلَّ ورد فقال: عليك، بائنًا الغضب أرى يل ما أبِت، يا
لها: فقال فيهم؟ الخطبة فلمن السالم، عليه النبي لهم استغفر كرام سادات فقالت:
ما ويدرك وعد بما يفي أنه هذا عتبة عن سمعت قالت: الحباب، بن بعتبة يًُعرف لفتى
كان ما قالت: معه، حديثك بعض إيلَّ نمى فقد أبًدا، به أزوجك ال أقسمت فقال: طلب،
يشء؟ بأي قال: الرد، لهم فأحسن قبيًحا ا مردٍّ يردون ال األنصار أن أقسمت ولكن ذلك،
فقال: مبادًرا خرج ثم قلِت، ما أحسن ما قال: يرجعون، فإنهم املهر عليهم أغلظ قالت:
قال: أنا، فقلت: به؟ القائم فمن بها، الئًقا مهًرا لها تريد ولكن أجابت قد الحي فتاة إن
ومائة هجر رضب من درهم آالف وخمسة األحمر الذهب من أسوار ألف مهًرا لها أريد
من نفًرا وأنفذت أجبت، فقلت: أجبت؟ فهل العنرب، من أكرسة وخمسة األبراد من ثوب
الناس واجتمع والغنم النعم وذبحت ضمنه، ما بجميع فأتوا املنورة املدينة إىل األنصار
عىل فحملناها فتاتكم خذوا قال: ثم يوًما، أربعني الحال هذه عىل فأقمنا الطعام، ألكل
بيننا بقي حتى ورسنا وانرصف، ودَّعنا ثم التحف، من راحلة بثالثني وجهزها هودج
بن عتبة عليها فحمل الغارة تريد خيل علينا خرجت ثم مرحلة املنورة املدينة وبني
من النرصة وأتتنا األرض، إىل سقط ثم طعنة وبه وانحرف رجال عدة فقتل الحباب
فسمعت واعتباه، فقلنا: نحبه، عتبة قىض وقد الخيل عنا فطردوا األرض تلك سكان
هذه تقول وأنشدت نائحة صائحة عليه وانكبت الناقة عىل نفسها فألقت ذلك الجارية

األبيات:
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الح��ق��ْه ب��ك أن��ه��ا ن��ف��س��ي أع��ل��ل وإن��م��ا ص��ب��رت أن��ي ال ت��ص��ب��رت
س��اب��ق��ْه ال��ب��ري��ة دون م��ن أم��ام��ك ال��ردى إل��ى ل��ك��ان��ت روح��ي أن��ص��ف��ت ول��و
م��واف��ق��ْه ل��ن��ف��س��ي ن��ف��ٌس وال خ��ل��ي��ًال م��ن��ص��ف وب��ع��دك ب��ع��دي أح��د ف��م��ا

وواريناهما واحًدا قربًا لهما فحفرنا الروح، وأسلمت واحدة شهقة شهقت ثم
ودخلت الحجاز إىل عدت ثم سنني، سبع فيها وأقمت قومي ديار إىل ورجعت الرتاب،
عالية شجرة عليه فإذا إليه فأتيت عتبة، قرب إىل ألعودنَّ فقلت: للزيارة، املنورة املدينة
فقالوا: الشجرة؟ لهذه يُقال ما املنزل: ألرباب فقلت األلوان، لطيفة عصائب عليها

وانرصفت. وليلة يوًما القرب عند فأقمت العروسني، شجرة
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الصوت بديعة قينة يهوى الشاب وكان للغاية، لطيًفا شابٍّا تهوى جميلة فتاة كانت
الشاب مع مجلس يف القينة تلك كانت فبينما الفتاة، بتلك معرفة لها املالمح فتانة

البيتني: هذين له أنشدت

ال��ب��ك��ا ال��ع��اش��ق��ي��ن ع��ل��ى ال��ه��وى ذل ع��الم��ات
م��ش��ت��ك��ى ي��ج��د ل��م إذا ع��اش��ٌق س��ي��م��ا وال

نعم، القينة: له فقالت أموت؟ أن يل أفتأذنني سيدتي، يا أحسنت الشاب: لها فقال
به فإذا فحرَّكوه عينيه، وأغمض وسادة عىل رأسه الشاب فوضع فمت، عاشًقا كنت إن
فحرَّكوها منواله عىل توسدت حبيبها موت بخرب تهواه التي الفتاة سمعت وملا ميت،
رأوا الطريق يف هم فبينما جنازتهما، يف وساروا الشاب مع فجهزوها ميتة، بها فإذا

واحد. يوم يف الثالثة فدفنوا القينة، جنازة هي فإذا عنها فسألوا ثالثة جنازة





عقبة أم وزوجته بنجهضم غسان

النساء أجمل من وكانت عقبة، أم عمه ابنة بحب مفتونًا جهضم بن غسان كان
لها: قال ثم ويبكي، إليها ينظر جعل الوفاة حرضته فلما خصاًال، وأفضلهن وأحسنهن
قل فقالت: تصدقيني، أن وأرجوك بعدي تصنعني عما فيها أسألك أبياتًا منشدك إني

فأنشد: أمًرا، أكذبك ال فوهللا

ع��ق��ب��ْه أم ي��ا ت��ض��م��ري��ن ال��ذي م��ا ب��ع��دي ت��ري��دي��ن ب��ال��ذي أخ��ب��ري
وص��ح��ب��ْه خ��ل��ٍق ح��س��ن م��ن م��ن��ي ك��ان ق��د ل��م��ا م��وت��ي ب��ع��د م��ن ت��ح��ف��ظ��ي��ن��ي
وغ��رب��ْه س��ج��ٍن ره��ن ال��ت��راب ف��ي وأن��ا وم��اٍل ج��م��ال ذا ت��ري��دي��ن أم

فأجابته:

ع��ق��ب��ْه أم م��ن خ��ل��ي��ل ي��ا خ��ف��ت��ه ق��د وم��ا ت��ق��ول ال��ذي س��م��ع��ن��ا ق��د
وب��ن��دب��ْه أق��ول��ه��ا ب��م��راٍث ش��ج��ًوا ح��ي��ي��ت م��ا أب��ك��ي��ك س��وف

فقال:

ال��ن��س��اء غ��در م��ن��ك خ��ف��ت رب��م��ا ل��ك��ن ب��ك واث��ٌق وال��ل��ه أن��ا
وف��اء ب��ح��س��ن ح��ق��ي ف��ارع��ي ش��ر ع��و م��ن خ��ي��ر ي��ا األزواج م��وت ب��ع��د
رج��ائ��ي ع��ن��د م��ت إذا ف��ك��ون��ي ال��ع��ه��د ت��ح��ف��ظ��ي أن رج��وت ق��د إن��ن��ي
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فقالت: الُخطَّاب، عليها توافد مات فلما

ن��ح��ش��ُر ي��وم ن��ل��ت��ق��ي ح��ت��ى وأرع��اه داره ب��ع��د ع��ل��ى غ��س��انً��ا س��أح��ف��ظ
ي��غ��دُر ال��ن��اس م��ن م��ث��ل��ي ف��م��ا ف��ك��ف��وا ك��ل��ه��م ال��ن��اس ع��ن ش��غ��ل ل��ف��ي وإن��ي
ف��ي��ك��ث��ُر م��ن��ي ال��خ��دي��ن ع��ل��ى ت��س��ي��ل ب��ع��ب��رٍة ح��ي��ي��ت م��ا ع��ل��ي��ه س��أب��ك��ي

ُزفَّت التي الليلة كانت فلما الخاطب، أجابت الناس إلحاح وكثر األيام طالت فلما
فأنشد: النوم يف غسان جاءها بها

ع��ه��دا ت��ح��ف��ظ��ي ول��م ��ا ح��قٍّ ت��ع��رف��ي ول��م ح��رم��ًة ل��ب��ع��ل��ك ت��رع��ي ول��م غ��درت
وع��ًدا ت��ن��ج��زي ول��م ي��وًم��ا ل��ه ح��ل��ف��ت ل��ص��اح��ٍب ح��ف��اًظ��ا ح��وًال ت��ص��ب��ري ول��م
ال��ل��ح��دا س��ك��ن م��ن ك��ل يُ��ن��س��ى ك��ذل��ك ض��ري��ح��ه ف��ي ثُ��وِّي ل��م��ا ب��ه غ��درت

ترك ما قالت: دهاك؟ ما النساء: لها فقالت معها، كان كأنما مرعوبة فانتبهت
األبيات، هذه فأنشدني املنام يف أتاني رغبة، الرسور يف وال إربًا الحياة يف يل غسان
فذبحت شفرة أخذت عنها غُفلنَّ فلما بالحديث، فشاغلنها وتبكي، ترددها جعلت ثم

لزوجها. ووفت نفسها
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وكانت للتعذيب فُدفعت مقّره أين معرفتها لعدم زوجها بقتل امرأة الحكومة اتهمت
بعده، حياتها سئمت قد ألنها نفسها تُربِّئ أن دون الحكم ذاك إىل فأذعنت بريئة،
أنه عىل فربهن فكذبوه، امرأته بحقوق وطالب زوجها عاد يومني وبعد فشنقوها،

الحياة. من يائًسا وجهه عىل هائًما فسار كالمه، إىل ينظروا فلم زوجها،





احلب شهيدة

الكتاب جامع بقلم منظومة

ال��ش��ج��ون ب��م��ه��ج��ت��ه��ا ع��ب��ث��ت غ��ادٍة م��وق��ف ل��ل��ه
ال��غ��ص��ون ع��ل��ى ت��ت��ي��ه غ��ص��نً��ا ب��ف��ؤاده��ا ال��ه��وى ل��ع��ب
األن��ي��ن م��ن��ه��ا ع��ال ح��ت��ى أوراق��ه��ا ف��ت��ق��ص��ف��ت
ال��غ��ارس��ي��ن أي��دي ق��طُّ ج��ن��ت��ه��ا أوراق ت��ل��ك م��ا
ال��ج��ب��ي��ن زه��راء ل��ل��ع��ي��ن ف��ت��ن��ج��ل��ي ت��ع��ود ح��ت��ى
ال��ج��ف��ون ل��ت��ك��س��ي��ر رق��ت إن��م��ا ال��ج��وارح ت��ل��ك
ال��ع��ي��ون ن��ب��ل ت��ج��ن��ِه ل��م م��ا ال��وج��د ع��ل��ي��ه��ا ف��ج��ن��ى
ال��م��ك��ي��ن ال��س��ه��م ق��ل��ب��ه��ا ف��ي غ��ادرت ق��د ن��ظ��رة م��ن
ال��ف��ت��ون ي��رم��ي أه��ي��ف ج��ب ح��ا ق��وس ع��ن ب��دا س��ه��م
ت��ع��ل��م��ي��ن ه��ال أم��اه ب��ل��وع��ة ت��ق��ول ف��غ��دت
ح��ي��ن ب��ع��د س��أق��ض��ي أن��ي ال��خ��ف��ا وح��ي ج��اءن��ي ق��د
ال��خ��ائ��ف��ي��ن ب��ك��اء ت��ب��ك��ي أم��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا ف��ح��ن��ت
ال��غ��ص��ون ض��م��ت��ه ك��ال��ط��ي��ر ف��ؤاده��ا ت��ض��م ب��ي��ٍد
ال��ظ��ن��ون ه��ذي م��ا ل��ل��ه ب��ل��ه��ف��ة ت��ق��ول وغ��دت
ت��ق��ط��ف��ي��ن ف��أن��ى ح��ج��ب��ت وردٌة إال أن��ت م��ا
ال��ع��ي��ون م��اء ج��رت أو ئ��ب ال��س��ح��ا ب��ك��ت م��ا ت��ح��ي��ي��ن
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ال��دف��ي��ن ال��داء ه��اج��ه ب��دم��ع ب��ن��ي��ت��ه��ا ف��ب��ك��ت
م��ع��ي��ن ال ول��ك��ن ت��ش��ك��و ق��وام��ه��ا غ��ص��ي��ن وث��ن��ت
ال��ع��اش��ق��ي��ن ق��ل��وب ارح��م ـ��ه��ي إل��ـ ول��ه م��ن وت��ق��ول
ال��غ��اف��ري��ن خ��ي��ر ف��ألن��ت ت��ه��م زالَّ ل��ه��م واغ��ف��ر
ال��ج��ف��ون م��ن��ه وف��ت��ح��ت ُح ال��ص��ب��ا ب��س��م إذا ح��ت��ى
ح��ي��ن م��ن��ذ رأت��ه ش��ب��ٌح ط��رف��ه��ا ف��خ��ال��ج ن��ظ��رت
ال��ع��ي��ون ال��ت��ق��ت إذا ح��ت��ى ش��وق��ه��ا ب��ج��اذب ف��دن��ت
ال��غ��ص��ون وت��ح��ج��ب��ه ي��دن��و ف��ؤاده��ا ح��ب��ي��ب ورأت
ال��ج��ب��ي��ن ف��وق ل��واءه ءُ ال��ح��ي��ا ن��ش��ر وق��د ق��ال��ت
ال��ع��ال��م��ي��ن دون ه��واه َد ال��ف��ؤا م��ل��ك ب��م��ن أه��ًال
… ح��زي��ن ب��ل��ق��ي��اه��ا ف��رًح��ا ال��ف��ت��ى ذاك ف��أج��اب��ه��ا
ال��م��ص��ون ال��ب��اه��ي ب��خ��ده��ا ض ال��رِّيَ��ا َوْرَد َح��َوْت م��ن ي��ا
م��ت��ي��ن ع��ه��د ع��ل��ى م��ن��ا ال��ه��وى ي��ب��ن��ي ب��أن ل��ي م��ن
ح��ي��ن ب��ع��د ح��م��اه��ا واف��ى إذا ح��ت��ى ف��ت��ع��اه��دا
ال��ش��ج��ون ف��ه��اج��ت��ه دم��ًع��ا وج��ه��ه��ا ف��ي ال��ف��ت��ى ن��ظ��ر
ال��ظ��ن��ون وراع��ت��ه ل��ُه ة ال��ف��ت��ا ح��ب ف��ي وارت��اب
ت��ش��ت��ك��ي��ن م��اذا ب��ال��ل��ه ق��ائ��ًال إل��ي��ه��ا ورن��ا
ال��ج��ب��ي��ن ف��وق ج��ن��اح��ه ت ال��م��م��ا ب��س��ط وق��د ق��ال��ت
ال��م��ن��ون ك��أس ف��ي ال��رح��م��ن ص��ب��ه ش��رابً��ا أش��ك��و
ال��ح��زي��ن ال��ق��ل��ب ذا ن��ح��و ـ��ع��ى ت��س��ـ األق��دار ب��ه وأت��ت
… ي��ك��ون أن��ى ب��ل��ه��ف��ة ح وص��ا ج��زًع��ا ال��ف��ت��ى ف��ب��ك��ى
ت��س��م��ع��ي��ن ق��د م��ا ال��ح��ل��م ف��ي أم أذن ي��ا أب��ي��ق��ظ��ة
ال��ع��اش��ق��ي��ن ل��س��ان ـ��وى ال��ن��ج��ـ ع��ال��م م��ن ف��أج��اب��ه
ال��ح��اك��م��ي��ن أق��وى وذاك ء ال��ق��ض��ا ح��ك��م ق��د ه��ي��ه��ات
ال��غ��ص��ون دون ال��ج��ن��ى م��ن��ه ح��ال ق��د غ��ص��ي��ن ب��ج��ن��ى
ال��ص��اب��ري��ن ي��ج��زي ال��ل��ه إن ب��ل��واِك ع��ل��ى ف��اص��ب��ر
ت��س��م��ع��ي��ن ه��ل ح��ب��ي��ب��ت��ي ح وص��ا ج��زًع��ا ال��ف��ت��ى ف��ج��ث��ا
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ت��ع��ل��م��ي��ن ل��و ذك��ره ـ��ب��ك ق��ل��ـ ي��روع ف��ذاك ال ال
ت��رت��ع��ي��ن ح��س��ن��ك روض م��ن ال��ص��ب��ا م��ه��د ف��ي زل��ت م��ا
ظ��ن��ون ق��ل��ب��ي ي��ا ت��ل��ك ل��ت وق��ا ح��ب��ي��ب��ت��ه ف��ب��ك��ت
ال��م��ن��ون ي��دن��و أن ق��ب��ي��ل ل��ل��وداِع ح��ب��ي��ب��ي ف��ادُن
ي��ك��ون ل��ه ل��ق��اء ال ب��ن��أي ق��ل��ب��ي��ن��ا وي��روع
ت��ك��ت��م��ي��ن م��اذا ب��ال��ل��ه ح��ب��ي��ب��ت��ي وق��ال ف��ب��ك��ى
ال��ح��ن��ي��ن وإب��داء م��ن��ه��ا ال��ج��وى ت��خ��ف��ي��ف وأراد
ال��غ��ص��ون خ��دي��ه��ا ورد ـ��ل��ُل ت��ج��ل��ـ س��ق��ط��ت ب��ه��ا وإذا
… ح��ي��ن الت ول��ك��ن ن��دًم��ا ال��ف��ن��ا ي��ن��ازع��ه��ا ف��دن��ا
ال��ح��زي��ن وب��ال��ق��ل��ب ب��ي ـ��ًق��ا رف��ـ ع��ذراء ي��ا وي��ق��ول
ال��س��ك��ون األرض ف��ي وع��م م ال��ظ��ال ه��دأ إذا ح��ت��ى
األن��ي��ن ي��خ��ام��ره ص��وتً��ا ن��ح��وه��ا م��ن ال��ف��ت��ى س��م��ع
ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن رح��م��ت��ا وا ق��ائ��ٍل وح��ٍي وه��ت��اف
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